
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

–

–

–

–
–

–

Gode arbejdstider (mandag - 
fredag fra klokken 07.30-15.00)
En spændende arbejdsdag i en 
virksomhed i konstant udvikling
En god lønpakke med pension (vi er 
medlem af Dansk Industri)
Arbejdstøj
At blive en del af DK's bedste 
mekaniker team 
At arbejde med det bedste værktøj 
indenfor branchen

KVALIFIKATIONER TIL JOBBET

–
–
–
–
–
–
–

Uddannet cykelmekaniker 
Alm. kørekort
Smilende og serviceminded 
Struktureret 
Mødestabil
Ansvarsfuld 
Loyal 

Hvis ja, så læs nedenstående:

ER DU TRÆT AF WEEKENDS-
VAGTER OG VAGTER TIL 
EFTER KLOKKEN 15.00?

Ren Cykel søger mekaniker til vores nye servicevogn med opstart hurtigst 
muligt. Hvis du elsker at være herre i eget værksted og trives med ansvar, så er 
dette drømmejobbet.

Vi søger en mekaniker til vores splinternye servicevogn som vi får leveret slut 
start juli. Pt. har vi 5 servicevogne kørende i København og omegn, men grun-
det travlhed, har vi valgt investere i en endnu en servicevogn.
Du vil komme til at køre ud til forskellige virksomheder i København og omegn.
Du vil møde alle slags cykler i din dagligdag - alt fra citybikes til ladcykler. 

Jobbet som mekaniker i en af vores mobile servicevogne består i, at du får ans-
varet for din egen servicevogn med værktøj og reservedele. Du vil tilmed få 
mulighed for at bruge bilen som firmabil, hvis du ønsker det.

Bilen er en Ford Transit 350 L3H1, hvor hele bagenden er ombygget til cykel-
værksted. Dvs. at du står inde bag i bilen og arbejder, hvor der tilmed også er 
indbygget varme, så man kan holde varmen i de kolde måneder. Til håndtering 
af vores kunder, bruger vi systemet Bikedesk. Da du kommer til at arbejde 
meget alene, så har vi også sørget for, at alle vores biler udstyret med en 
lækker højtaler.

Da du er virksomedens 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


