
IVECO BacheA/5 
□ Odinsvej 6
□ Venusvej 15 
□ Bredskiftevej 22 
□ Uglvigvej 8 
□ Julius Thomsensvej 7

DK-6330 Padborg 
DK-6000 Kolding 
DK-8210Aarhus V 
DK-6705 Esbjerg Ø 
DK-7100 Vejle 

Tel. +45 74 67 00 41 
Tel. +45 75 52 06 08 
Tel. +45 87 45 48 48 
Tel. +45 75 14 40 11 
Tel. +45 76 42 97 6 6  

www.bache.as · info@imjb.dk · CVR nr.: 33771223 

Biløkonomstuderende søges 

Bache A/S søger biløkonomstuderende til salgsafdelingen 

Bache er autoriseret lveco forhandler af last & varebiler i Aarhus, Vejle, Esbjerg, Padborg, Kolding. 

Vi er den største privat ejet forhandler af lveco Lastbiler og varebiler i Danmark og en forretning i konstant 

udvikling. 

Vi ønsker nu at tilknytte en biløkonomstuderende som kan være med til at sikre den fortsatte udvikling af 

virksomheden. 

Ønsker du at uddanne, dygtiggøre og udvikle dig hos os, så forventer/kræver vi at: 

- Du er ambitiøs, målrettet og har positiv tilgang til opgaverne

- Du er udadvendt

- Du forstår vigtigheden af at sætte kunden og dennes behov i centrum

- Du er teamplayer, men med evne til selv at gribe opgaven og arbejde selvstændigt med den

- Du er fleksibel omkring arbejdsfunktioner og arbejdstider

- Du opfylder adgangskravene til biløkonom studiet.

Kan du levere ovenstående, så vil dine arbejdsopgaver (med tiden og udviklingen) bl.a. blive:

- Salg med eget kundeansvar

- Projektorienteret arbejde ved events og arrangementer i forretningen og "ude af huset"

(kundearrangementer, åbent hus m.m.)

- Egne ansvarsområder i salgsafdelingens dagligdag

- Administrativt arbejde

Vi har en frisk omgangstone i et åbent miljø. Du vil blive en del af forretningen med base i Østjylland, hvor 

der er fokus på at have en præsentabel og rentabel forretning med høj kundetilfredshed. Du skal være 

med til at sikre, at vi er Danmarks førende lveco Forretning.

Ud over nyvognssalget har vi et stort export salg af last og varebiler.

Du er selvfølgelig indstillet på at have weekendvagter (lørdage og søndage) og helligdage. 

Vi ser det som en klar fordel at du er fra lokalområdet ( Østjylland / Trekantområdet ) 

Du kan se og læse mere om os på www.bache.as 

Har ovenstående fanget din interesse og ønsker du at høre mere, så kontakt Michael Bache på tlf. 

20696399 eller send din ansøgning med CV, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter til 

miba@bache.as 

Ansøgningsfrist søndag d. l.maj 2019 (Forventet start -1. juni 2019 ) 


