
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.

Kundestyringsløsningen au2office og au2parts fortsætter væksten, og vi har 
brug for en ny kollega til vores IT-afdeling, der vil være med til at drive vores 
succes videre.

Vi søger i den forbindelse en udekørende au2office konsulent til Fyn og Sydjylland

au2office er et webbaseret kundestyringssystem, som vi selv udvikler til frie autoværksteder i Danmark. 
Systemet integrerer alle værkstedets centrale funktioner såsom planlægning, ordrebehandling, dækho-
tel, dokumentation, connected car, økonomisystem, webkatalog m.v. 

Dine arbejdsopgaver:
• Demonstration og salg af systemet
• Installation/opstart af systemet 
• Opfølgning og support
• Deltagelse ved temaaftener, kundearrangementer og lignende

Som au2office konsulent er det vigtigt, at du:
• Har indgående kendskab til autobranchen og værkstedsdrift
• Generelt har flair for IT
• Har kendskab til bogholderi
• Kan arbejde selvstændigt og målrettet
• Har stort personligt drive 

Vi tilbyder dig:
• Et spændende og selvstændigt job
• Lønpakke som forhandles efter kvalifikationer
• En frisk og åben omgangstone
• Ansættelse i en dynamisk virksomhed med gode kolleger

Har ovenstående vakt din interesse, så send din ansøgning samt CV pr. mail til job@au2parts.dk. 
Skriv venligst au2office i emnefeltet.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Teamleder, Ekstern IT - Thomas Hedelund på tlf. 
50 60 30 50 eller e-mail: thh@au2office.dk.

Tiltrædelse hurtigst muligt – men vi venter gerne på den rette kandidat.

Vil du være med på et vinderteam?


