Vi styrker organisationen på drifts- og serviceområdet
Fremtidens Redder (Lærling) hos SOS Dansk Autohjælp
Har du lyst til en udfordrende hverdag og kan du sætte det rette fokus på vores
kunder – så er dette, måske lærepladsen for dig
Elev/lærling
Er du interesseret i at starte din karriere i en spændende virksomhed med varierende arbejdsopgaver og store
muligheder for personlig udvikling.
Vi søger en lærling til vores Station i Nordsjælland / Hillerød.
Den rette person skal være en initiativrig og ansvarsbevidst lærling med ambitioner.

At være lærling hos SOS Dansk Autohjælp giver dig udviklingsmuligheder
Vi tilbyder et spændende job i en international koncern. Vi giver plads til forskellighed og initiativ, og du får
mulighed for at forme fremtiden sammen med os. Du vil komme til at arbejde i et travlt miljø med en uformel
og humoristisk omgangstone med gode kollegaer.

Dine daglige opgaver vil blandt andet være:







Yde Landets bedste Vejhjælp.
Foretage kørsel med og uden udrykning til Færdselsuheld m.v.
Udføre Nødreparation samt hjulskift på køretøjer.
Udføre Starthjælp.
Bugseringsopgaver fra A til B.
Fritrækning samt bjærgning af køretøjer – store som små.

Du er solid og ansvarsbevidst
Som person er du stabil, initiativrig og fleksibel. Du er ansvarsbevidst og god til at arbejde såvel selvstændigt som
sammen med mere erfarne kollegaer. Derudover er det vigtigt, at du kan bevare overblikket i pressede situationer.
Hos SOS Dansk Autohjælp får du en uddannelse i særklasse. Vi har tilrettelagt et spændende forløb, hvor der
bliver skabt sammenhæng mellem din praktikperiode og dine skoleophold. Du vil blive tilknyttet en erfaren
vejleder, som tilrettelægger dit praktikforløb og løbende tilpasser dette efter behov.
SOS Dansk Autohjælp er en røgfri arbejdsplads.
Vi har gode personaleforhold.

Uddannelsen ser således ud
Den teoretiske uddannelse vil for det meste blive undervist på EUC Sjælland i Næstved. Du vil blive undervist i
fagrelaterede fag , samt grundfag og alle relevante kørekort.
Her vil du blive tilknyttet en kontaktlærer som vil være dig behjælpelig med de udfordringer der evt. kan dukke op
i løbet af din uddannelse.
Uddannelsen tager forventeligt 2,5 år.
SOS Dansk Autohjælp har netop ansat nye lærlinge på Sjælland og du vil derfor kunne trække på erfaring og
hjælp hos disse.
Sådan ansøger du
Send din ansøgning på mail til SOS Dansk Autohjælp Station Nordsjælland, 605@SOSDAH.dk
Att. Stationschef Per S. Henriksen
For relevante spørgsmål om jobbet kan du i dagtimerne, kontakte Stationen i Hillerød på telefon 21455849 eller
driftschef Reno Nebelong-Ibsen på distriktsstation Sjælland på telefon 6098 7850
Se mere om SOS International som koncern på www.sos.dk
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