
Se mere om os på www.au2parts.dk

au2parts er en kæde af 43 frie autoreservedelsgrossister, der arbejder tæt sammen om uddannelse, indkøb, 
salg og markedsføring af reservedele fra nogle af Europas førende OE-reservedelsleverandører som f.eks. 
Sachs, Mann+Hummel, Ferodo, Delphi og Beru.  

au2parts er en del af Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN, der har en stærk position på det danske marked 
for internationalt anerkendte autodele. Selskabet er ejet af C.A.C. Fonden, der har til formål at yde støtte til 
danske samfundsgavnlige, kulturelle eller sociale formål.

Vores værkstedskæde, der i daglig omtale kaldes ”No-Name”, søger en konceptkonsulent 
til Sjælland og Øer. Kæden er for værksteder, der søger kædefordele, men fortsat ønsker at 
fastholde sin egen identitet. 

No-Name konceptet har til opgave at udvikle og CAC certificere værkstederne,  
således at såvel medlemmernes kunder, som medlemmerne selv får en positiv oplevelse.
Som konceptkonsulent bliver du medbestemmende omkring udvikling af nye produkter, der vil være til 
gavn for konceptets medlemmer. Der er tale om et job, hvor kommunikation, idéudvikling, markedsfø-
ring og økonomisk forståelse har høj prioritet.

Er du vores nye konceptkonsulent?

Dine vigtigste opgaver er

•  udvikling og optimering af kæden over for kon-
ceptværkstederne i samarbejde med konceptets 
øvrige konsulent 

•  indtegning af nye medlemmer 

•  implementering og koordinering af samarbejds-
aftaler med de enkelte medlemmer

•  formidling af konceptets idégrundlag

•  deltagelse i den generelle udvikling af 
konceptet

•  deltagelse på messer og i kundearrangementer

Vi forventer, at du

•  har indsigt i økonomi, drift og salg

•  politisk kan begå dig i et netværk med mange 
forskellige interessegrupper

•  taler mekanikernes ”sprog”

•  er i stand til at have mange bolde i luften på 
samme tid, da du bliver en del af en hektisk 
hverdag

•  udviser stort engagement og tager ejerskab for 
dine opgaver 

•  har uddannelse og/eller erfaring, der modsvarer 
opgaven

Du kan se frem til
en spændende og udfordrende stilling i en dynamisk og fremtidsorienteret virksomhed. For den rette, er 
der gode muligheder for faglig og personlig udvikling. au2parts er en del af CAC-koncernen, der er ken-
detegnet ved en række stærke værdier - Troværdighed, agilitet, kvalitet og kundefokus. Vores organisa-
tion er uformel og flad med gode kolleger og et inspirerende arbejdsmiljø. No-Name har hovedkontor i 
Aarhus - men til daglig vil der være udkørsel fra din bopæl.

Vi glæder os til 
at modtage din ansøgning snarest muligt og senest den 31.12.2018. Ansøgning med vedlagt CV, udtalel-
ser m.m. sendes til job@cac.dk mrk. ”Konceptkonsulent”. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.


