CEC söker två
nya medarbetare!
Vill du bli en del av vårt proffsiga team? CEC i Sverige AB (Cross & Endurocompaniet, Tibro
MC - Service) expanderar och vi söker nu efter två nya medarbetare. Till enheten i Kållered
söker vi en mc-mekaniker och till enheten i Tibro en mekaniker/butikssäljare. CEC erbjuder
ett heltäckande koncept för allt inom mc, främst motocross och enduro, men även landsväg.
Vi är en av marknadens ledande aktörer i Norden. Vi består i dagsläget av ett huvudkontor,
två butiker, två verkstäder samt ett tuningcenter. CEC kommer även att lansera e-handel
under våren -19. Vi är ett positivt team med god samarbetsförmåga, som tillsammans besitter
en hög grad av kompetens och kunnighet. Vi sätter alltid kunden i främsta fokus.
Vad söker vi? För tjänsten som mc-mekaniker söker vi dig som är utbildad mekaniker, gärna
med inriktning mc, och några års arbetslivserfarenhet. Du skall vara ansvarstagande och
noggrann och tycka om att arbeta i team. Du kommer att arbeta tillsammans med våra andra
mekaniker och ha delat ansvar för verksamheten i verkstaden. Det är ett stort plus om du har
god vana gällande kundservice och alltid sätter kunden i främsta fokus. Du är strukturerad
och har en god förmåga att planera och kan vara flexibel vid behov.
För tjänsten som mekaniker/butikssäljare söker vi dig som helst är utbildad mekaniker eller
har erfarenhet av verkstadsarbete. Erfarenhet av butiksarbete eller sälj vore ett stort plus. Vi
ser gärna att du har ett intresse för mc i alla dess former. Du skall vara ansvarstagande och
noggrann och tycka om att arbeta i team. Du är strukturerad, har en god förmåga att planera
och kan vara flexibel vid behov. Fördelningen verkstad/butik kommer att landa på cirka
60/40%. Detta kan komma att justeras vid behov.

Mc - mekaniker
Tjänst: Provanställning 6 månader, därefter tillsvidare.
Behörighetskrav: Mekaniker, gärna med inriktning/erfarenhet mc, arbetslivserfarenhet inom
mc/verkstad samt van vid kundkontakt/service. Vi ser gärna att du har A-kort.
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: -190301
Arbetsplats: CEC i Sverige AB, Gamla Riksvägen 20 428 32 Kållered

Mekaniker/butikssäljare
Tjänst: Provanställning i 6 månader, därefter tills vidare
Behörighetskrav: Gärna utbildad mekaniker, alternativt erfarenhet av verkstadsarbete. Gärna
erfarenhet av butiksarbete/sälj. Vana vid kundkontakt/service är ett stort plus.
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: -190301
Arbetsplats: CEC i Sverige AB (Tibro MC - Service), Norra Rydsgatan 7, 540 51 Tibro

Ansökan skickas till ansokan@crossenduro.se, märk ansökan med Tibro eller Kållered.
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