N. Kjær Bilcentret A/S søger
BILØKONOMSTUDERENDE
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DIN PROFIL
•

Du besidder en stor interesse for bilbranchen.

•

Du er udadvendt, positiv og en udpræget holdspiller.

•

Du brænder for at yde en ekstraordinær kundeservice og
kan skabe gode relationer.

•

Du arbejder selvstændigt og kan nemt sætte dig ind i nye
arbejdsopgaver.

•

Du er ambitiøs omkring din fremtidige karriere hos
N. Kjær Bilcentret A/S og ønsker at udvikle dig
personligt og fagligt.

•

Du skal være fleksibel omkring arbejdstider samt opfylde
adgangskravene til biløkonomuddannelsen.

OM UDDANNELSEN
•

Uddannelsen til biløkonom varer 2½ år.

•

3 måneders praktikophold i en udenlandsk
bilvirksomhed på 4. semester

•

Du arbejder i virksomheden hver mandag og i
weekenderne efter behov. De resterende dage i ugen er
du på skolen.

•

Deltagelse i brancherelaterede aktiviteter og kurser.

•

Adgangskravet er en gymnasiel baggrund (stx, hhx, hf,
htx) eller en relevant erhversuddannelse.

•

Læs mere om uddannelsen på www.biloekonom.dk

Er det noget for dig, så send din ansøgning/CV til direktør Robert
Hansen på roh@nkjaer.dk.
Om N. Kjær Bilcentret
N. Kjær Bilcentret er en familiedrevet virksomhed gennem 3 generationer. Vi
er 51 medarbejdere, der hver dag gør vores yderste for at levere kvalitet og
god service på højeste niveau. Engagement, troværdighed og rettidig omhu
i et ærligt og åbent miljø er nogle af de parametre, vi har drevet forretning
efter i mere end 75 år.

INTERESSERET?
Send din ansøgning til
indehaver Hans Chr. Kjær på hck@nkjaer.dk

Vi glæder os til at høre fra dig
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