
SALGS - & LAGER
ASSISTENT

BLIV EN DEL AF HOLDET

TIL BUTIKKEN SØGES



Salgs- og lagerassistent 
søges til tiltrædelse 
1. Juli eller hurtigst 
muligt herefter

Din arbejdsdag vil bl.a bestå af

• Kundeekspedition, telefonisk, per mail og personligt i vores butik.
• Reservedelsbestilling og lageropfyldning.
• Lagerarbejde og andet forefaldent arbejde.
• Fakturering af ordre.
• Samling af nye maskiner til butikken.
• Generelt forefaldne administrative opgave.

Vi arbejder kraftigt med konceptet ”frihed under ansvar” og du skal kunne løfte denne tillidsopgave.

Hos Københavns Maskinservice vækster vi og har brug for hjælp i butikken. 
Vi mangler dig til at betjene vores kunder i butik på telefonen samt hjælpe på 
lageret. 

kbhms.dk



Dine kvalifikationer

• Du skal være imødekommende og serviceminded over for kollegaer og kunder
• Læse og forstå dansk og engelsk uden problemer.
• Kan snakke med kunder og er udadvendt.
• Teamplayer - Have gode samarbejdsevner samt være en god kollega.
• Stabil og ansvarsbevidst i din dagligdag. 
• Fleksibel og åben for nye udfordringer i arbejdet. 
• Erfaren i brug af computer og it systemer
• Har interesse for maskiner og teknik.

• Kan arbejde selvstændigt og være løsningsorienteret
• Have kørekort B (gerne B+E)
• Roligt sind og ambitioner for din fremtid og udvikling
• Deltage i turnus med Lørsdagsvagter i højsæson (April-Juni)

Sidst men ikke mindst skal du være engageret og brænde for at gøre en forskel for dine kollegaer og vores 
kunder.

Vi tilbyder

• En virksomhed i udvikling og vækst, samt en afvekslende hverdag hvor du kan præge din egen arbejds-
dag.

• Et åbent og uformelt miljø 
• Frihed under ansvar, samt gode arbejdsforhold 
• Kollegaer med godt sammenhold i en uformel tone
• Socialt sammenhold og sociale arrangementer
• Lønpakke efter kvalifikationer

Opstart

1/7 eller hurtigst muligt herefter.

Er du interesseret?

Hvis du synes det lyder spændende og du kan se dig selv i stillingen eller har spørgsmål, skal du sende din 
ansøgning samt CV og evt spørgsmål til:

Mads Bach
 
Tel: 27 50 87 09
Mail: mb@kbhms.dk

kbhms.dk

Ansøgningsfrist:

Vi indkalder løbende, indtil den rigtige er fundet.



kbhms.dk

Om Københavns Maskinservice ApS

Hos Københavns Maskinservice ApS kan vi ordne alle typer have- og parkmaskiner, mindre entre-
prenørmaskiner og vi har flere års erfaring med salg og service af disse.

I dag er vi stolte af at kunne servicere en lang række boligselskaber og kommuner. Flere og flere 
private virksomheder heriblandt gartnere og entreprenører overlader også problemerne med deres 

maskiner til os.


