
Lastvognsmekaniker til
Bache A/S i Esbjerg
Vi søger en dygtig mekaniker til vores afdeling i Esbjerg, hvor du bliver en del af teamet 
på i alt 5 kollegaer.

Du bliver ansat hos Danmarks største Iveco forhandler med 75 medarbejdere. På vores værksteder klarer vi reparationer og 
service af Iveco, men også alle andre mærker af lastbiler og varebiler. Vi har afdelinger i Århus, Vejle, Kolding, Padborg og Esbjerg. 
Hos os kan du forvente en spændende arbejdsplads, godt samarbejde, og vi møder hinanden med godt humør og ærlighed.

Dine arbejdsopgaver
Sammen med teamet af dygtige kollegaer kommer du selvstændigt til at arbejde med opgaver som fejlfinding, service og 
reparation af Iveco erhvervsbiler, men også erhvervsbiler af andre mærker.

Vi tilbyder: 
• Et spændende job med frihed under ansvar
• En alsidig og spændende hverdag, hvor du arbejder med forskellige opgaver
• Et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden og er uformelle
• Et job med mulighed for personlig og faglig udvikling
• Løbende dygtiggørelse på relevante kurser herunder Iveco Academy
• En attraktiv lønpakke inkl. pension og sundhedsforsikring
• Fast arbejdstid (uden vagtordning)

Dine kvalifikationer
Du er uddannet mekaniker, gerne med erfaring fra last/varevogne, men det er ikke et krav. Du kan have din har din uddannelse 
inden for fx lastvogn, varevogn, traktor/landbrug eller personvogn. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med 
erhvervsbilsegmentet.
• Du har god teknisk forståelse og er løsningsorienteret
• Du er god til at arbejde selvstændigt med overblik i travle situationer
• Du har fokus på kvalitet, effektivitet og har øje for kundetilfredshed
• Du har kørekort B
• Vi vil gerne have en kollega der
• Er en god kollega og vellidt
• Er servicemindet og sætte en ære i at leve op til kunders og leverandørens krav
• Har gode samarbejdsevner og godt humør

Lyder det som noget for dig? 
Så glæder vi os til at høre fra dig. Har du spørgsmål til stillingen så, er du meget velkommen til at ringe til værkfører Tonny 
Sørensen 29 69 41 56, eller Grethe Harmuth på 30 68 28 40 (direktør og HR-ansvarlig). Skriv nogle ord om hvem du er, samt hvor 
og hvad du har arbejdet med tidligere. Ansøgninger behandles løbende så tøv ikke med at kontakte os eller send din ansøgning 
straks.

Bache A/S 
Kontaktperson: Grethe Harmuth
Uglvigvej 8 6705 Esbjerg
30 68 28 40 - grha@bache.as


