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Ledigt jobb! 
 
Ulf Nylanders Bilar AB söker en 

PERSONBILSBILMEKANIKER 
Ulf Nylanders Bilar AB är ett genuint Ö-viksföretag som grundades 1969 och i år firar 50-årsjubileum! 

Vi bedriver försäljning av nya och begagnade bilar samt service, reservdelar och tillbehör. I maj 2019 

välkomnade vi åter tillbaka Suzuki till vårt företag, så numera är vi auktoriserade återförsäljare och 

serviceverkstad till Subaru, Isuzu, Suzuki, Hyundai och Aixam. I april 2020 stod våra nya 

verkstadslokaler färdiga.  

 

Vill du vara en del i att lyfta vår verkstad till en ny nivå, är du en ansvarsfull och effektiv lagspelare? 

Då kan det vara dig vi söker! 

Hos oss får du tryggheten i att vara en del av ett stabilt familjeföretag med kollektivavtal samt goda 

utvecklingsmöjligheter i form av löpande teknisk utbildning för respektive märke. Vi erbjuder förmåner i 

form av uppskattade personalrabatter, friskvårdsbidrag och teambildningsaktiviteter då vi värnar om 

våra anställdas hälsa och välbefinnande. Du får dessutom möjligheten att jobba i en verksamhet med 

skickliga kollegor och god stämning. 

Tjänstebeskrivning 

Som personbilsmekaniker hos oss kommer du att arbeta i en märkesverkstad. Arbetet består i att 

utföra service, reparationer, felsökning samt förebyggande underhåll. I tjänsten ingår även viss 

kundkontakt. 

 

Kvalifikationer 

Vi ser att du som söker tjänsten har 3-årig fordonsteknisk utbildning eller annan utbildning som 

arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi tror att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet av att ha 

arbetat som mekaniker tidigare och känner dig tillräckligt bekväm i rollen för att utföra arbetet 

självständigt. Du bör behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift för att bland annat kunna 

läsa manualer samt hjälpa kunder med felsökning. Ytterligare en förutsättning för tjänsten är att du har 

god datavana. Tekniska kunskaper om våra märken är meriterande. B-körkort är ett krav. 

Personliga egenskaper 

Vi tror att du är en person som brinner för att arbeta med bilar. Du är engagerad, strukturerad, effektiv 

och ansvarsfull. Du är stolt i ditt yrkesutövande och värdesätter hög arbetskvalitét och nöjda kunder. 

Eftersom tjänsten innehåller såväl interna som externa relationer inser du vikten av att vara socialt 

utåtriktad och har god samarbetsförmåga även under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya 

instruktioner och trivs i en flexibel arbetsmiljö. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid dina 

personliga egenskaper samt ditt engagemang. 

 

Ansökan 

Känner du att detta stämmer in på dig är du välkommen med din ansökan senast den 15 september 

till niklas@nylandersbil.se Urval sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista 

ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta vår verkstadschef Niklas Grundström via 

niklas@nylandersbil.se eller på telefonnummer 0660-87576. 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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