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ATVHUSET AB

KOMMUN: MÖLNDAL |  YRKE: MOTORCYKELMEKANIKER

PUBLICERAD: 31 januari 2019, kl 00:00 |  SÖK JOBBET SENAST: 10 februari 2019 |  ANSTÄLLNINGSFORM: Heltid, 
Tillsvidare |  LÖN: Fast månads- vecko- eller timlön |  ANTAL PLATSER: 1 |  ANNONS-ID: 23085112

Om dig
Du skall ha mek erfarenhet, Stort intresse för fordon, Serviceminded, Hög samarbetsförmåga, 
Ansvarstagande, Noggrannhet, Stresstålig. Har du arbetat med fyrhjulingar tidigare är detta en 
fördel. Dock inget krav. Det viktiga är att du har intresse och brinner för att meka med fordon. Vi 
söker någon med dokumenterade kunskaper. Saknar du dokumentation och är självlärd, men vet 
att du är bra på att meka kan du komma till oss och gör arbetsprov för att visa vad du går för. Tveka 
inte att höra av dig.

Din profil

Dina arbetsuppgifter
Vi utökar vårat team med en mekaniker. Utföra service på ATV / Fyrhjuling, moped samt 
reparationer. Enklare felsökning, däcksbyten, byte av plastkåpor samt diverse tillhörande verkstads 
jobb. Utföra installation av tillbehör som kunden köpt till sin maskin. Vi arbetar i första hand med de 
varumärken som vi säljer. Blad annat Suzuki, Arctic cat, Kymco, Niu och CF moto. Service och 
reparationer förekommer även på andra märken.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner

ATV / Fyrhjuling, moped
mekaniker

Arbetslivserfarenhet
KRAV

○ Motorcykelmekaniker: 2-4 års erfarenhet

Övrigt
Arbetsplats

Mölndal

∠Om oss ()

Atvhuset är en av Sveriges största återförsäljare av fyrhjulingar, mopeder och tillbehör till 
dessa. Vi omsätter 50 miljoner och är idag 14st fast anställda som arbetar med försäljning och 
service av fyrhjulingar och mopeder. Vi är ett glatt gäng. Med högt i tak och fritt arbete. Vi söker 
dig som vill hjälpa oss att blir ännu bättre. Och vi behöver nu förstärkning i verkstan. Tjänsten 
är förlagd till vår verkstad i Mölndal.

!  http://www.atvhuset.se (http://www.atvhuset.se)

Andreas Grund,
info@atvhuset.se (mailto:info@atvhuset.se)
0317739910
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Vi behandlar ansökan löpande. Skicka in din ansökan eller ring direkt.

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via mejl till: info@atvhuset.se

Sök jobbet senast 10 februari 2019

Företagets adress
Södra Ågatan 20 A Mölndal

Postadress
ATVHUSET AB
Södra ÅGATAN 20 A
43135 MÖLNDAL

Telefonnummer
0317739910

E-post
info@atvhuset.se (mailto:info@atvhuset.se)

Vi behandlar ansökan löpande. Skicka in din ansökan eller ring direkt.

Testa nya Platsbanken. Tyck till och hjälp oss att göra Platsbanken ännu bättre ∠
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