
marts-2018

VI HAR BRUG FOR MERE HJÆLP OG SØGER DERFOR EN NY KOLLEGA

Vi er i gang med at gøre klar tl ssssnen 2018 sg har derfsr brug fsr en ny ksllega tl ansstelse snarest. Hører
du tl det grå guld sg har du en masse erfaring med det at selle ssm du gerne vil dele ud af tl vsres kunder s
Måske er du gået på pensisn sg savner lidt adspredelse i nsgle tmer sm ugen eller måske har du lyst tl en 7 
dages arbeldsuge sg fuld gang i den s Det dreler sig i første smgang sm denne ssssn sg så kan vi tage den 
derfra.
Vi er en traditsnel bådudstyrs fsrretning med en lang histsrie bag ss sg en spsndende fremtd fsran ss. 
Vi driver udsver fsrretningen på Amager sgså et impsrtfrmaa der fnder spsndende prsdukter i det stsre 
udland ssm vi sslger gennem fsrretningen sg andre samarbeldspartnere i Danmark sg Grønland. Sidst men 
ikke mindst er vi fsr få år siden blevet en del af et større ksdesamarbelde i Danmark således at vi nu er den 
største ksde med pt. 16 fsrretninger

ARBEJDSOPGAVER
Betlening af vsres kunder med rådgivning sg gsd service. Men det kunne sgså vsre i vsres webshsp med 
betleninga vedlighsld sg udvikling at dit fskus er – Vi har brug fsr begge dele – måske i en sg samme perssn 
måske i ts.

MENNESKELIGE EGENSKABER
Selvstsndighed – Du skal selv styre skibene i havn fra kundefsrespørgsel tl glad sg tlfreds slutkunde.
Købmandsskab – Du ved hvad der skal tl fsr at det hele løber rundt sg kunderne ksmmer glade igen.
Kasspilst – Butka smgivelser sg antallet af spgaver kan i hølssssnen vsre temmelig kastsk. Så hvis du kan 
lide når det hele brsnder på er det gsdt !

ERFARING
Du ved hvad en båd era men du er ikke nødvendigvis selvskrevet hvis det ”eneste” du kan byde på er en 
lsrdsmsellning. Har du stået i butk eller har en baggrund ssm bådebyggera elektriker eller mekaniker er det 
nsget der tsller. 

VI TILBYDER
Vi giver en gsd løn. Vi har så mange spgaver sg ideera at det er dig selv der er begrsnsningen. 

Send ss en ansøgning tl kristan@baadservice.dk eller nedenstående adresse. Du er naturligvis sgså meget 
velksmmen tl at ksmme fsrbi i fsrretningen. 

Vi ansster løbende så der er ikke nsgen umiddelbar ansøgningsfrista men lsser du denne annsnce lige nu er 
vi stadige interesserede.....Vi skal dsg senest have fundet nsget hlslp i løbet af april hvsr fsråret fsrhåbentlig 
rammer ss rigtgt.

Jeg glsder mig tl at høre fra dig..

Kristan Schlichter

Lynetens Bådservice 
Refshalevel 200
1432 København K
Tlf 32576106
www.baadservice.dk
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