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Servicerådgivare, 
Svenska Motor Skövde

Svenska Motor är auktoriserad återförsäljare av Hyundai och Subaru, och grundades 2011. Vi har en stor 
anläggning vid Karstorpsrondellen i Skövde, där vi både säljer nya och begagande bilar, samt har en 
modern fullserviceverkstad. Utöver detta erbjuder vi däckhotell, glas-, lack-, däck- och rekondtjänster, med 
mera. Vår organisation består av ett glatt och skönt gäng som alltid strävar efter att göra saker bättre, till 
och med bäst.

Rekrytering av Servicerådgivare, Svenska Motor Skövde

Svenska Motor i Skövde är en lagom stor arbetsplats där vi är ett glatt gäng som alltid 
strävar efter att göra bilägande lättare och roligare för våra kunder. Vi jobbar med två 
starka varumärken, Hyundai och Subaru, samt begagnade bilar av olika märken. Svenska 
Motor är en del av Nordiska Motor-koncernen vilket ger trygghet och stabilitet.

Som servicerådgivare hos Svenska Motor får du ge kunden rådgivning samt planera ser-
vice och reparationer. Kontakten sker genom e-post, telefon, via webb och vid vår fysiska 
servicedisk i bilhallen. Tjänsten är innehållsrik och varierande. Hög grad av servicekänsla 
är ett naturligt inslag i arbetet och det gäller även att kunna hålla många bollar i luften. 
Dina arbetsområden är planering och fördelning av teknikernas arbete och hantering av 
reservdelar. Arbetet innebär även att vi proaktivt har kontakt med våra kunder för att 
erbjuda våra tjänster.

Vi ser att du har en hög grad av servicekänsla och ett fordonstekniskt kunnande. Du hit-
tar lösningar, har förmåga att skapa förtroende samt har lätt för att samarbeta. Du har 
ett starkt driv och är strukturerad och har ledarskapsförmåga.

Du är ansiktet utåt och har viljan att överträffa kundens förväntningar. God datorvana 
samt B-körkort är ett krav. Meriterande är kunskaper i Kobra och Cabas.

Tjänsten är tillsvidare på heltid, med arbetstiden 7-16 och 8-17. Frågor besvaras av plats-
chef Jesper Nyström, 0500-38 17 01. Din ansökan skickar du omgående till 
jobb@svenskamotor.se. Märk ansökan med ”Servicerådgivare”. Vi kallar till intervjuer 
löpande. Sista ansökningsdag är 14 mars 2018.

Frågor eller funderingar, kontakta:
Jesper Nyström, platschef
0500-38 17 01 
jesper.nystrom@svenskamotor.se


