
Tekniker / bilmekaniker med Interesse for Italienske biler

Arbeidsgiver: Autovia AS, Sandvika
Stillingstittel: Tekniker / bilmekaniker, Lette Kjøretøy
Frist: Snarest
Varighet: Fast stilling, 100%

Kontaktperson: Sturla Holtan, Ettermarkedansvarlig, Tel 47 910 910, Mail: sturla@autovia.no

Vi ser etter en strukturert, blid, og serviceinnstilt tekniker / bilmekaniker

Arbeidsoppgaver

● Feilsøking / Diagnostikk, og service / reparasjon på personbiler, lette varebiler og bobiler

Kvalifikasjoner

● Norsk / Svensk / eller Dansk fagbrev på lette kjøretøy.
● Førerkort KL B, og gjerne med C1.
● God erfaring med feilsøking og utbedring av elektriske feil.
● Det er ønskelig med erfaring fra El. Bil, men det er ikke ett krav.
● God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på Norsk / Svensk / eller Dansk.
● Gode Engelskkunnskaper slik at du forstår tekniske publikasjoner og bruken av diagnoseutstyr.
● Beherske moderne dataverktøy som brukes i bransjen.
● God evne til å finne løsninger når du står fast med krevende tekniske utfordringer.
● Minimum 3 års erfaring som mekaniker.
● Det er en fordel om du har godkjenning til å utføre PKK

Dine egenskaper

● Du er serviceinnstilt, og selvgående.
● Nøyaktig, strukturert, og bevisst på at det er våre kunder vi lever av.
● Blid, omgjengelig, med gode evner til samarbeid.
● Genuint interessert i bil – med fordel, de merkene vi forhandler.

Vi tilbyr

● Ett godt og inkluderende arbeidsmiljø.
● Varierende arbeidsoppgaver, i ett sterkt faglig miljø
● Kursing og kompetanseheving i hovedsak gjennom Importør av merkene vi forhandler.
● Lunsjordning
● God bedriftshelsetjeneste
● Hobbykvelder



Om oss

Autovia er Norges største og ledende autoriserte FIAT, Alfa Romeo, Abarth, og Jeep forhandler. Vi er en NBF
tilknyttet bedrift, og tilknyttet MECA kjeden. Vi betjener i hovedsak kunder for de merkene vi representerer som
autorisert forhandler, og litt fremmedmerker. Autovia er en bilforretning som drives av entusiaster, med et
hyggelig og uformelt arbeidsmiljø. På verkstedet er det 4 mekanikere og en teamleder. Vi holder til i lyse og fine
lokaler sentralt på Rud i Bærum.


