
 

 

VIL DU VÆRE EN DEL AF FREMTIDENS VÆRKSTED? 
Vi søger en mekaniker hos Koring & Lund med tiltrædelse hurtigst muligt.  
 

 

Vi er tidligere Peugeot værksted, så erfaring i PSA-biler er et plus. Vi laver alle slags reparationer, på alle 

mærker. Vi har eget pladeværksted, og klargøring. Vi er en del af værkstedskæden CarPeople. 

 

CarPeople er én af Danmarks hurtigst voksende værkstedskæder med bilsalg. Vi er ikke bare mekanikere 

- vi er et fællesskab, som lever for biler og gode kundeoplevelser. Og vi håber meget, at du vil være en 

del af vores fællesskab. Vi er kæden, der samler branchens bedste forretninger i et unikt fællesskab med 

fokus på ensartethed, digital udvikling, engagement og tillid. 

 

Vi servicerer og reparerer person- og varevogne på værkstedet, og vi er et team med stor faglig 

dygtighed. Det er en selvfølge, at vi er serviceminded over for vores kunder og vi gør, hvad vi kan for at 

få dem hurtigt på vejene igen. 

  

Kvalifikationer: 

 Du er god til at finde og reparere fejl og sætter en ære i et veludført stykke arbejde 

 Du skal kunne arbejde selvstændigt og selv tage initiativ 

 Du skal kunne lide at have travlt 

 Du er ordensmenneske, positiv og har et godt humør 

 Du kan administrere frihed under ansvar 

 Du er mødestabil 

 Du har kørekort til kategori B 

 

Du får mulighed for: 

 At arbejde med det nyeste udstyr 

 At få indflydelse på din arbejdsdag 

 At få faglig udvikling med løbende uddannelse 

 At arbejde sammen med gode kollegaer 

 Løn efter kvalifikationer 

 
Ansøgningsfrist 
Hurtigst muligt – vi glæder os til at høre fra dig, så vi kan komme hurtigt videre. 
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til stillingen. Ansøgning sendes pr. mail til: fl@koring-lund.dk 
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