Reservedelsekspedient til Karl Mertz A/S – Nakskov
Vil du gerne være en del af et professionelt team? Er du struktureret og kvalitetsbevidst? Er du udadvendt og kan lide kundekontakt?
Karl Mertz A/S er en af de førende maskinhandlere indenfor salg og service af
kvalitetsmaskiner til Landbruget, Entreprenører, Skov & Have samt Park og Vej.
Vi fortsætter den udvikling og vækst, som har været kendetegnende for virksomheden siden
stiftelsen i 1919.
Hovedsædet ligger i Sakskøbing med yderligere 3 afdelinger i Horreby, Nakskov og Rønnede.
Det er virksomhedens vision, at blive kundens foretrukne leverandør – og det er med
udgangspunkt heri, at du som en af vores dygtige reservedelsekspedienter skal bidrage til
den fortsatte udvikling.
Nu får du chancen for at komme med på holdet hos KARL MERTZ A/S – vi skal bruge en
dygtig reservedelsekspedient til vores butik og reservedelslager i Nakskov.
Om stillingen
En af vores reservedelsekspedienter i Nakskov er forfremmet til husets reservedelschef og
derfor har vi nu brug for en dygtig reservedels- og butiksekspedient, som bliver en del af et
stærkt team på 3 medarbejdere, hvor I deles om opgaverne og ligeledes vagtplanen, hvor du
som udgangspunkt må forvente lørdagsvagt hver 3. lørdag. Dit primære arbejde vil bestå i:
• Rådgivning og ekspedition af kunder i butikken og via telefon
• Opsøgende salg af reservedele, forbrugsmaterialer og sliddele
• Ekspedition af reservedele og tilbehør til værkstedsteamet og til salgsafdelingen
• Bestilling af reservedele, butiksvarer og specialordrer hos vores leverandører
• Almindelige administrations- og lager/logistikopgaver, som fakturering, udpakning
forsendelser osv.

NAKSKOV
Sandvikenvej 2
4900 Nakskov
Tlf.: 5492 2233

SAKSKØBING
Stenstrupvej 2
4990 Sakskøbing
Tlf.: 5470 4822

HORREBY
Bygmarken 1
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 5444 7035

RØNNEDE
Industrivej 63
4683 Rønnede
Tlf.: 5537 1800

Vi forventer
• Du er uddannet reservedelsekspedient eller har en anden relevant uddannelse
• Du har branchekendskab og gerne erfaring fra et lignende job
• Du er kompetent på IT og ser det som et naturligt arbejdsredskab
• Du interesserer dig for teknik og for landbruget/maskiner
• Du kan lide at have travlt og kan have fleksible arbejdstider i perioder
• At du tager ansvar, har et godt humør, er kvalitetsbevidst og er god til kundekontakt
• Du har kørekort til min. kategori B
Vi kan tilbyde dig
• Et spændende og varieret job med mulighed for egen indflydelse på dagligdagen
• Løbende videreuddannelse i de produkter vi forhandler og andet relevant
• Et godt arbejdsmiljø med behagelige, erfarne og professionelle kollegaer
• En solid virksomhed med fokus på kvalitetsprodukter til landbruget, entreprenører mm.
• Attraktive ansættelsesvilkår med pension og sundhedsforsikring
Sådan søger du
Send din ansøgning og CV til Helene Ostermann på e-mail: hos@karlmertz.dk.
Ønsker du mere info om stillingen kan du kontakte driftsleder Henrik Jepsen på
tlf. 40 33 84 05 eller reservedelschef Sonny Stentebjerg på tlf. 40 49 40 58.
Send din ansøgning til os senest den 7. marts 2018. Bemærk vi holder løbende samtaler og
ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt, men venter gerne på den helt rigtige.
Læs mere om Karl Mertz A/S på www.karlmertz.dk – følg os på Facebook og Instagram.

