Butiks- og reservedelsekspedient søges
Vi forestiller os at du er serviceminded til fingerspidserne og god til at tale med mennesker, du er måske
butiksassistent, reservedelsekspedient eller har anden relevant baggrund.
Da vores varesortiment er meget bredt og omfatter
reservedele til traktorer og landbrugsmaskiner, samt
en butik med have/park-maskiner, værktøj og meget
andet til den professionelle landmand og den kvalitetsbevidste privatkunde, skal du være nysgerrig af
natur og parat til at lære nyt.
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