
Hos N. Kjær Bilcentret har vi ét fokus område; Kundetilfredshed. 
Derfor er vi stolte over, at vi er blevet kåret som Årets Forhandler

 11 gange målt på kundetilfredshed. Vores fokus på tilfredse 
kunder stiller høje krav til vores kommende biløkonom. 

Vi søger en biløkonom som kan supplere vores salgsafdeling i det 
daglige arbejde. Som biløkonom hos os vil vi sikre, at du gennem 
hele uddannelsesforløbet får mulighed for at afprøve din teoretiske 
viden i praksis. 

INTERESSERET?

Send din ansøgning til 

indehaver Hans Chr. Kjær på hck@nkjaer.dk

Vi glæder os til at høre fra dig
N. Kjær Bilcenter • Odensevej 94 • 5700 Svendborg • tlf 62212323 • nkjaer.dk

Tiltrædelse snarest

Vi søger en professionel klargøringsmand/-kvinde, der vil være

med til at yde branchens bedste service til vores kunder. Jobbet

består i indvendig og udvendig rengøring af nye og brugte biler,

rengøring af pladebiler, lettere rengøring, polering samt diverse ad

hoc opgaver.

Vi forventer
At du har solid erfaring fra lignende job, og har lyst til at arbejde

med alle aspekter af klargøring

At du kan arbejde selvstændigt og indgå i et team

At du er omhyggelig og prioriterer et højt kvalitetsniveau

At du er mødestabil

Vi tilbyder

Et afvekslende job, hvor tonen er afslappet og teamwork er

nøgleordet

Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer

Fast arbejde og en god lønpakke

Er det noget for dig, så send din ansøgning/CV til direktør Robert

Hansen på roh@nkjaer.dk.

Odensevej 94, 5700 Svendborg │ Tlf. 62 21 23 23 │ 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.

N. Kjær Bilcentret A/S søger
BILØKONOMSTUDERENDE
Den danske bilbranche har oplevet kraftig vækst gennem de seneste år,
hvilket betyder, at vi ønsker at udvide vores medarbejderstab med den rette 
kandidat, der kan sikre N. Kjær Bilcentret vækst i fremtiden.

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




