
Er du vores 
nye kollega?
Vi søger en dygtig & teknisk  
velfunderet værkstedschef  
til vores afdeling i Ishøj



Vi søger dig?
Til vores vækstende værksted i Ishøj søger vi en en passioneret og ambitiøs 
leder til at varetage værkstedsdriften. Søger DU et job, hvor dine stærke 
kommunikative og organisatoriske kompetencer går hånd-i-hånd med din 
tekniske forståelse? Så er du måske vores nye værkstedschef.

Du får ansvaret for driften af vores værksted i Ishøj, med et team bestående af 5 
teknikere og vores salgskoordinator. På sigt forventer vi at holdet øges til 8-10 teknikere. 
Som værkstedschef vil du indgå i ledergruppen og du vil sammen med Teamchefen i salg, 
udgøre den daglige ledelse i Ishøj, hvor i sikrer tilfredse kunder samt et topmotiveret 
medarbejderteam.

Hvem er du? 
Du er måske arbejdende værkfører e.l i dag og ønsker næste fase i din karriere. Du har 
en teknisk baggrund således at du kan sparre med teknikere og kunder omkring tekniske 
udfordringer. Din lederstil er åben og konsekvent, med godt humør og engagement. Du 
tror du på, at de bedste resultater og stærkeste medarbejdere skabes gennem passion, 
integritet, respekt og disciplin. Planlægningssans og struktur er for dig en selvfølge.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte:
- Planlægning af daglig arbejdsgang for husets teknikere
- Kundeservice og personalepleje
- Styring af leverandører og reservedele
- Optimering af diverse processer og arbejdsgange samt udvikling af medarbejdere
- Sikring af optimal lønsomhed i afdelingen

Desuden forventer vi, at du i spidsbelastninger kan udføre lettere reparationer og rådgive 
øvrige teknikere.

Du vil blive målt på kundetilfredsheden, medarbejdernes engagement samt top- og 
bundlinje.

Lidt om os: 
Handimobil A/S er en koncern i fremdrift - og det går stærkt. Vi har hovedkontor 
i Herning og afdelinger i både Aalborg, Aarhus, Ribe, Ishøj og Odense. Vi laver 
specialindretninger og løsninger til fysisk udfordrede, hvor fællesnævneren er køretøjer: 
Opbygning af biler og minibusser til bevægelseshæmmede, eksport af komponenter samt 
specialindretning af biler til erhvervsbrug for danske virksomheder. Vi bygger mange 
hundrede handicapbiler hvert år, og vi er ikke blege for at sige; vi har Danmarks dygtigste 
opbyggere. 

Vi er meget bevidste om, at dét at bygge en handicapbil er en tillidssag. 
Omdrejningspunktet er kundens behov og ønsker. Du skal derfor være god til at lytte – 
det er vel nok dén vigtigste lektie vi har gjort os gennem tiderne; evnen til at lytte til - og 
forstå - vores kunder, så vi er klædt på til, at opfylde alle de behov der kan være til en 
specialindrette handicapbil.

https://handimobil.dk/opbygning-af-bil/


Tag skridtet
Har du lyst og mod på et udfordrende job i en spændende koncern med højt 
til loftet og store ambitioner? Som værkstedsched i Ishøj bliver du en del af 
en motiverende arbejdsplads i et uformelt miljø, hvor du får stor indflydelse 
og ansvar. Et sjældent udbudt job i en spændende branche!

Lyder jobbet som noget for dig? 50 kollegaer venter på dig, i et sammentømret team, 
fordelt på tværs af vores afdelinger. Få skriblet en ansøgning og send den sammen med dit 
CV til os via knappen “Søg jobbet online” nedenfor. Vi glæder os til at høre nærmere om 
dig, dine kvalifikationer, dine ambitioner og hvem du er.

Tiltrædelse: Straks eller så snart du kan. Samtaler vil blive afholdt løbende. 

Løn: Løn efter kvalifikationer med pension og sundhedsordning. 

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Afdelingsleder Flemming Birch 
Hestehauge på tlf. nr. 26 80 77 78 eller mail: fbh@handimobil.dk

Søg jobbet online

Psstt.. Du kan læse meget mere om os lige her på www.handimobil.dk

https://handimobil.dk/nyttig-information/job-hos-handimobil/#job3
https://handimobil.dk

