
Vi søker Bilmekaniker / kundemottaker 
Arbeidsgiver 

Bråten Bilco AS, HOKKSUND 

 

Stillingstittel 

Bilmekaniker / kundemottaker 

 

Frist 

15. juni 2021 

 

Ansettelsesform 

Fast, fra ca 15. august 

 

Om arbeidsgiveren 

Bråten Bilco AS er et bilverksted som holder til i Hokksund i nyrestaurerte lokaler med nytt 

og moderne verkstedutstyr. 

Vi er for tiden inne i oppbygging av moderne kontorlokaler/kundemottak som ferdigstilles 

høsten 2021.  

Bråten Bilco AS er et frittstående verksted i Bilverkstedkjeden MECA. 

MECA verksteder har kompetanse og utstyr til å utføre service og reparasjonsarbeid på alle 

biler – uavhengig av bilmerke. MECA Verkstedet tilbyr bileiere trygghet for sikkert bilhold 

gjennom autoriserte mekanikere i moderne verksteder som bruker topp kvalitetsdeler og 

leverer raskt til konkurransedyktige betingelser. 

 

Vi søker etter en dyktig bilmekaniker til vårt verksted Bråten Bilco AS.  

Hos oss vil du jobbe med varierte og utfordrende oppgaver på alle bilmerker.  

Vi utfører PKK (opp til 7500 kg), reparasjoner, service, diagnose, osv. 
Du må også kunne jobbe / avløse kundemottaker ved behov. 
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Arbeidsoppgaver: 

• Servicearbeid 
• Reparasjoner 
• EU-kontroll er en fordel 
• Diagnose 
• Feilsøking av alle bilmerker 
• Kundemottaker ved behov 

Krav til kompetanse 

• Fagbrev som bilmekaniker 
• Førerkort kl. B - personbil 
• Godkjent kontrollør PKK vil være en fordel 
• Beherske PC som arbeidsverktøy 
• Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 

 Personlige egenskaper 

• Ansvarsfull og effektiv 
• Du må like å jobbe både selvstendig og i team 
• Faglig dyktig, nøyaktig, ryddig, serviceinnstilt, god holdning og ønsker å ta i et tak når 

det trengs 

 Vi tilbyr 

• Konkurransedyktig lønn 
• Gode pensjonsordninger 
• Deltakelse i MECA Bilverksteds kursprogram 
• Ordnede forhold i et fritt og godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger 
• Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver 

Vi forventer at du:  

• Sikrer god kvalitet på eget arbeid 
• Forstår betydningen av oppnåelse av økonomiske resultater 
• Bidrar til et bra arbeidsmiljø 
• Er engasjert 
• Trives med å jobbe målrettet for å nå dine personlige, samt bedriftens mål 
• Ønsker å delta på utdanning og kompetanseprogram 

 

Aktuelle kandidater kan bli kontaktet fortløpende. Vi ser frem til å høre fra deg! 

Vi står klare til å ta imot søknaden din, som sendes til: anita@bratensbilco.no 

Ta gjerne også gjerne kontakt med Bjørn om du lurer på noe: 97 54 42 29 

mailto:anita@bratensbilco.no

