Åhmans Traktorcentrum AB är ett privatägt familjeföretag inom försäljning och
service av lantbruk/grönyte- och entreprenadmaskiner. Vi är återförsäljare för
John Deere, ett av världens ledande företag i branschen, och vårt ansvarsområde
omfattar hela Östergötland samt delar av Småland. Företaget startade 1969, vi
är 45 anställda och har anläggningar i Linköping, Skänninge, på Vikbolandet,
Vetlanda och i Jönköping samt en legoverkstad i Lofta/Gamleby.

Till vår anläggning i Linköping söker vi nu en medarbetare till reservdelar/butik. Du vill ha ett arbete
som kräver administrativ förmåga, intresse av service och försäljning samt en vilja att skapa resultat
och hålla en hög servicegrad. Du trivs med ett arbete med många olika ingredienser och högt
tempo där du själv kan påverka resultatet.
Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med försäljning av reservdelar till John Deere lantbruk/grönytemaskiner,
Ljungby lastmaskiner samt Trejon och Kverneland. Du kommer även att medverka till optimal
lagerhållning och en reservdelsbutik samt ansvara för en del av verkstadens administrativa
uppgifter. För att utveckla vår affär så arbetar vi proaktivt för att hitta nya kunder med event som
kundkvällar och visningar.
Du får ansvaret för vårt lager, vår reservdelshantering samt vår butik ihop med huvudansvarig. I ditt
arbete kommer du dagligen att samverka med verkstadspersonal och kunder och leverantörer.
Vi söker dig som har:









God social kompetens och förståelsen av att arbeta och bygga upp en stark teamanda
God datorvana
Serviceinriktad, ordningsam och stor flexibilitet
Minst B-körkort
Har erfarenhet från branschen och reservdelshantering
Är tekniskt intresserad
Har goda kunskaper i engelska och administration
Tjänsten är heltid med viss jourtjänst under säsong

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa till eftermarknadschef Johan Nilsson,
013-36 77 08 alt. 070-346 54 12 eller e-post: johan.nilsson@ahmanstraktor.se
Välkommen med din ansökan som du sänder till: Åhmans Traktorcentrum AB, Slaka Kåparp,
583 35 Linköping eller via e-post till johan.nilsson@ahmanstraktor.se
Vi vill ha din ansökan senast den 12/3 2018

