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Kvalitetsbevidst og kommercielt orienteret værkstedschef til Volvo 
Truck Center i Hillerød 
 

Volvo Truck Center i Hillerød søger en erfaren og kundeorienteret værkstedschef, der med fokus 

på vækst, medarbejder- og kundetilfredshed kan lede værkstedet med 15 medarbejdere i tæt 

samarbejde med den øvrige ledergruppe. 

Har du ledelseserfaring fra et større værksted i lastbilsbranchen, og har du forståelse for, hvad der skal til for at skabe 
et godt arbejdsklima og tilfredse kunder, så er det måske dig vi leder efter? Hos Volvo Truck Center i Hillerød, vil du få 
et attraktivt job med stor indflydelse i en organisation, der sætter professionalisme og kvalitet i højsædet.  

Du vil referere til Servicemarkedsdirektøren og indgå i en Erfa-gruppe med de øvrige Volvo Truck Center chefer.  

Ansvarsområder og arbejdsopgaver vil bl.a. være: 

• At sikre, at filialens servicemarked når de fastsatte mål. 

• At optimere effektiviteten på værkstedet. 

• At udvikle kundetilfredsheden og kvaliteten af det udførte arbejde. 

• At stå i spidsen for motivation, ledelse og udvikling af filialens værkstedspersonale. 

• At deltage i opsøgende værkstedssalg jf. koordination på månedlige filialledelsesmøder. 

• At deltage i relevante kundearrangementer, aktiviteter og messer ifm. Business Planen. 
• At sikre, at interne procedurer, politikker og kontroller samt eksterne sikkerheds- og miljøkrav overholdes. 

Kvalifikationskrav 

Ud over ledelseserfaring fra et større lastbilsværksted har du sandsynligvis en lastbilsmekaniker- eller tilsvarende 
uddannelse med i bagagen. Derudover har du stort kørekort, er IT minded og regnskabskyndig. 

Du er kundernes mand og samtidig ”en god købmand”, der igangsætter nye initiativer og arbejder analytisk og 
struktureret på at optimere driften.  

Du er en positiv og motiverende leder og kollega, der kan kommunikere, så alle forstår, hvad du mener, og du går altid 
foran og viser det gode eksempel i forhold til den øvrige organisation. 

Ansøgning  

Autosearch varetager rekrutteringsprocessen for Volvo Trucks. Er du interesseret, og kan du matche den profil, der 
søges, så lad os høre fra dig hurtigst muligt. Vi holder samtaler løbende, så vent ikke for længe.  

Spørgsmål og ansøgning stiles til Autosearch, att.: Lasse Fredskov LF@autosearch.dk, 2045 8066 eller Lars Nikolajsen 
LN@autosearch.dk, 5151 0467 
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