
  
 

HANDELSELEV 
Kundemodtagelse og -service i Skive 

 
Nu kan du blive en del af Danmarks stærkeste bilteam. STS Biler/Toyota i Skive søger et 
serviceminded, ungt menneske med masser af god energi og en positiv indstilling til at 
blive en del af en branche i konstant udvikling. 

 

Din uddannelse 
Med baggrund i vores gode erfaringer ser vi gerne, at du netop har eller er i gang med at afslutte en 
HHX, STX, HTX eller lignende. 

Sådan er du 
Hos STS Biler er kunden altid i centrum, derfor søger vi et serviceminded ungt menneske med en stor 
kundeorientering. Samtidig kan du arbejde selvstændigt under ansvar, og du trives med mange bolde 
i luften, også når tingene går stærkt. Du er rutineret IT-bruger i bl.a. Microsoft Office. Har du kendskab 
til bilbranchen er det en fordel, men  bestemt ikke et krav. 

Det kan du forvente hos os 
Hos STS Biler/Toyota får du én af branchens absolut bedste uddannelser. Vi tilbyder en 2-årig praktisk 
handelsuddannelse suppleret med skoleforløb på Business College Syd, og et spændende og 
udfordrende job med masser af ansvar. 

 
Du kommer til at indgå i en dynamisk organisation med en flad struktur, hvor der er masser af 
mulighed for både faglig og personlig udvikling. 

 
Derudover tilbyder vi løn under hele uddannelsesforløbet, sundhedsforsikring efter tre  måneder og 
en række årlige personalearrangementer i Skive og sammen med vores øvrige bilhuse i Holstebro, 
Herning, Ikast og Lemvig. 

Dine arbejdsopgaver 
Hos STS Biler vil dine daglige opgaver bl.a. bestå af servicering og rådgivning af kunder og 
samarbejdspartnere, både i butikken, telefonisk og på mail. Du kommer til at indgå  i et tæt 
samarbejde med salgsafdelingen og værkstedet, hvor du fx. står for booking af   kunder og låne-
/lejebiler i forbindelse med værkstedsbesøg. 

Interesseret? 
Hvis dette lyder som noget for dig, modtager vi gerne en skriftlig ansøgning samt dit CV, som skal 
sendes til Ryan Kristensen på mail rykr@sts-biler.dk. Ansættelse vil finde sted hurtigst muligt, men vi 
tillader os at vente på den helt rigtige elev. 

Ansøgningsfrist den 20. juni 2022. 
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