
 

Svebølle Auto Service ApS søger lastvognsmekaniker 
til vores værksted i Kolding 

 

 

Vi søger med tiltrædelse snarest muligt en ansvarsbevidst og fagligt dygtig lastvogns-
mekaniker til vores værksted Albuen 72 i Kolding.  
 
Du kommer til at være en del af et lille passioneret team, af dygtige og engagerede 
medarbejdere, som er klar til at tage godt imod dig. Svebølle Auto Service er en dynamisk 
virksomhed, hvor 2 dage aldrig er ens. Vi er professionelle, har fokus på kvalitet og 
tilfredse kunder. Et af vore mottoer er, at vi skal blive lidt bedre til det vi gør, hver dag. 
  

Jobbet består i servicering og reparationer inden for stort set alle fabrikater af lastvogne. 
Derudover også anhængere/trailere samt opbygning. 
 
Vi forventer du er/har: 

 Erfaring som lastvognsmekaniker.  

 Kørekort B, C, CE, Truck 

 Gerne erfaring med hydraulik  

 Kundeorienteret 

 Høj arbejdsmoral og sætter en ære i veludført arbejde 

 Har et godt overblik 

 Gode samarbejdsevner, humor og trives i en ofte travl hverdag 
Vi tilbyder: 

 En spændende og udfordrende dagligdag i en dynamisk virksomhed 

 Højt aktivitetsniveau med fokus på kvalitet, effektivitet og økonomi. 

 Professionel, men uformel organisation 

 Tiltrædelse hurtigst muligt. 
 
Eventuelle spørgsmål omkring stillingen kan rettes til værkfører i Svebølle Bøje Jensen på  
telefon +45 72 29 00 80 eller +45 40 90 89 18. 
  
Du bedes sende skriftlig ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi løbende indkalder til 
samtaler. Send din ansøgning mv. på e-mail: bj@johs-rasmussen.dk eller 
 

Svebølle Auto Service ApS 
Att. Værkfører Bøje Jensen 
Øresøvej 2 
4470 Svebølle 
Mrk.: "lastvognsmekaniker” 
 
 

Svebølle Auto Service ApS varetager reparationer og vedligeholdelse, vask, dæk-/hjulskift m.v. for såvel 
eksterne kunder som for Johs. Rasmussen, Svebølle A/S der er en af Skandinaviens større 

vognmandsforretninger med selskaber i Sverige, Norge og Tyskland. 
Vort hovedkontor er i Svebølle og Svebølle Auto Service ApS beskæftiger 40 medarbejdere og 

Vognmandsforretningen Johs. Rasmussen, Svebølle A/S ca. 200 medarbejdere.  
Læs mere om os på www.s-a-s.dk og www.johs-rasmussen.dk. 
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