
 

 

 

Med mere end 10.000 forskellige reservedele på hylderne, er der meget at vælge imellem -   vil du 

hjælpe dine nye kollegaer med at finde den rigtige?   

Bache A/S søger en reservedelsekspedient til vores afdeling i Århus. Har du lyst til at arbejde med autore-

servedele, motiveres du af, at vi sammen giver kunderne en professionel betjening, og trives du i et job med 

en spændende og varieret hverdag? Så kan dette måske være dit nye job.  

Om jobbet 
Dine primære opgaver:  

• Du forplukker reservedele og ekspederer løbende mekanikerne, så i sammen hurtigt får kundens bil 
ud på vejen igen.  

• Du bestiller reservedele hos Iveco og hos vores eksterne leverandører af reservedele. 

• Når varerne ankommer er det din opgave at modtage og registrere dem i lagersystemet. 

• Du betjener kunder i telefonen, på mail og ved skranken. 

• Bidrager ved prisberegninger og tilbudsgivning 
 
Du får et tæt samarbejde med kollegaerne på værkførerkontoret og på værkstedet kan du se frem til samar-
bejdet med ni motiverede og engagerede mekanikere. Dit primære arbejdssted bliver Århus, men vi hjælper 
hinanden på tværs af afdelinger ved spidsbelastninger og fx ferie.  
 
Om dig 

Du har praktisk erfaring med autoreservedele. Du er uddannet som reservedelsekspedient inden for bilbran-

chen eller har erfaring fra et tilsvarende eftermarkedsorienteret job. Det er en fordel – men ikke et krav - hvis 

du har erfaring fra erhvervsbiler.  

Du trives i en hverdag, hvor der til tider er mange bolde i luften. Det kræver, at du kan arbejde selvstændigt 

og struktureret. Samtidig er du en teamspiller, der er med til at kollegerne på værkstedet har en effektiv hver-

dag. Sammen sætter i en ære i, at kunden oplever høj service og kvalitet.  

Du har erfaring med IT og kender måske allerede nogle af branchens IT-værktøjer som Dracar+. Du har i 

øvrigt kørekort B. 

Vi tilbyder 

Du bliver ansat hos Danmarks største Iveco forhandler med 75 medarbejdere. På vores værksteder klarer vi 

reparationer og service af Iveco men også alle andre mærker af lastbiler og varebiler. Vi har afdelinger i År-

hus, Vejle, Kolding Padborg og Esbjerg. Hos os kan du forvente en spændende arbejdsplads, godt samar-

bejde, og vi møder hinanden med godt humør og ærlighed.  

 

Lyder det som noget for dig? 

Send nogle ord om dig selv og hvorfor du søger samt dit CV til grha@bache.as mrk. reservedelsekspedi-

ent/Århus.  

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen så kontakt endelig afdelingsleder Martin Andersen på 2321 3378 eller di-

rektør Grethe Harmuth på 3068 2840.  

 

Ansøgningsfrist er 6. marts 2023. Vi holder løbende samtaler og nedtager jobbet, når det er besat.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig.  
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