
Hvis du mener at ovenstående kunne være noget for dig, 
så smid os en ansøgning til: info@rencykel.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

De bedste hilsner fra din kommende arbejdsgiver 

Ren Cykel

VI TILBYDER TILGENGÆLD
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Gode arbejdstider 
En spændende arbejdsdag i en 
virksomhed i konstant udvikling
En god lønpakke med pension og 
fritvalgskonto
Arbejdstøj
At blive en del af DK's bedste 
mekanikerteam 
At arbejde med det bedste værktøj 
indenfor branchen
Månedslønnet

KVALIFIKATIONER TIL JOBBET
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Uddannet cykelmekaniker 
Erfaring fra lign. stilling
Smilende og serviceminded 
Struktureret 
Mødestabil
Ansvarsfuld 
Loyal

Til vores butik på Fisketorvet

REN CYKEL SØGER
VÆRKSTEDSCHEF

Hvis du elsker at være herre i eget værksted og trives med ansvar, så er dette 
drømmejobbet.

Vi søger en værkstedschef til vores butik på Fisketorvet med opstart 
01-07-2021. Du vil komme til at have ansvaret for 2 svende, 1 lærling og 1 værk-
stedshjælper. Du vil møde alle slags cykler i din dagligdag - alt fra citybikes til 
ladcykler. 

Jobbet som værkstedschef består i, at du får ansvaret for din egen butik, hvor 
din fornemste opgave er at få tingene til at køre så smurt som muligt. Livet på 
Fisketorvet er meget dynamisk grundet vores placering i cykelparkeringen. Dvs. 
at du kommer til at møde rigtig mange mennesker i din hverdag, og at du til 
tider vil have mange bolde i luften.

Butikken er en 20 fods container med ekstra bredde, som er ombygget til 
cykelværksted. 
I butikken er der 2 arbejdsstationer med hver deres værkstedsvæg. 
Til håndtering af vores kunder bruger vi systemet Bikedesk. 

Da du er virksomhedens ansigt ud af til, forventer vi, at du er yderst service-
minded og altid sætter kunden i første række. Hele vores virksomhed er bygget 
op omkring god service og gennemsigtighed.

GODE
KOLLEGAER

PENSION &
FRITVALGSKONTO

GOD LØN


