
 

 
 
K.W. Bruun Import A/S Peugeot, Citroën og DS er i fuld fart fremad og søger 
 
TEKNIKER til Teknisk support 
 
Teknisk afdelings primære arbejdsopgave er at supportere de danske Peugeot og Citroën værksteder i 

tæt samarbejde med PSA Helpdesken. 
 
Om stillingen 
Du vil blive en vigtig del af K.W. Bruun Import A/S’ Garanti og Teknik afdeling på Hovedvejen 1 i 
Glostrup. Her vil du komme til at arbejde i et åbent kontormiljø med uformelle og engagerede kolleger, 
hvor åben og ærlig dialog bidrager til gensidig udvikling.  
 

Du får en travl hverdag med et stort ansvar med spændende og afvekslende opgaver, der kræver en høj 
arbejdsmoral samt evnen til at arbejde og tænke hurtigt og selvstændigt. Din faglige stolthed og 
kompetence skal være i top, også med baggrund i at sikre at Peugeot og Citroëns kvalitetsstandard 
overholdes. Nogen rejseaktivitet i Danmark skal påregnes. 
 
Om dig 

Du er uddannet automekaniker/tekniker, gerne med baggrund som teknisk rådgiver fra Peugeot/Citroën 
organisationen. Du sætter en ære i, at kvaliteten er i orden, og du har flair for at give vores forhandlere 
en god oplevelse.  
 
Derudover forventer vi at:  

 

 Du er uddannet automekaniker/tekniker, gerne med baggrund som teknisk rådgiver fra    

Peugeot/Citroën organisationen 

 Du har en god sans for teknik 

 Du er kundeminded og tænker i løsninger 

 Du har flair for at supportere forhandlernes teknikere på en coachende måde og har 

evnen til at tænke proaktivt 

 Du har kendskab til IT på brugerniveau inkl. Office pakken 

 Du er struktureret og fleksibel 

 Du er forandringsvillig 

 Du er engageret i dit arbejde og imødekommende med godt humør 

Vi tilbyder 
K.W. Bruun A/S tilbyder et job med stort selvstændigt ansvar og faglige udfordringer i en dynamisk 
koncern i vækst, som er kendetegnet ved succes, ambitioner og en stærk kultur, hvor der er kort vej fra 

tanke til handling. Du kommer til at arbejde med nogle af Danmarks mest populære og fremgangsrige 
bilmærker og bliver del af en moderne arbejdsplads med et arbejdsmiljø, hvor teamwork er nøgleordet, 
også når der er travlt. Foruden personlig og faglig udvikling tilbyder vi en attraktiv lønpakke med 
pensionsordning, sundhedssikring, kantineordning m.m. 
 
Interesseret? 

Har du behov for uddybende information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teknik- og 
Garantichef Kjeld Seidler på telefon 43451622. 

 
Hvis du ønsker at søge stillingen, beder vi dig sende din ansøgning og CV mærket ”Tekniker” pr. e-mail til 
kse@kwbruun.dk. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

 
Ansøgningsfrist 
Tirsdag den 28. februar 2017 



 
 

 

K.W. Bruun Import A/S  

K.W. Bruun Import A/S indgår i 

Interdan koncernen, som årligt 

importerer og sælger ca. 55.000 biler 

af mærkerne Peugeot, Citroën, DS og 

Mitsubishi.  

I de seneste år har vi desuden lanceret 

en række nye forretningskoncepter, 

herunder Interdan Leasing og 

www.bilabonnement.dk, og vi har flere 

undervejs. Vi er en inter-national og 

velkonsolideret koncern med globalt 

ca. 300 med-arbejdere og en årlig 

omsætning tæt på 7 mia. kr. 

 
 
 
 


