
 

Bilteknisk Hotline Supporter 
 
 

Da en af vores gode kolleger har søgt nye udfordringer, søger vi blandt autobranchens skarpe hoveder en ny kollega, der kan være med til 

at hjælpe og rådgive vores kunder i forbindelse med biltekniske udfordringer samt yde hjælp med deres værkstedsudstyr leveret af Hella 

Gutmann. Vi søger en god kollega med et knivskarpt såvel som bredt kendskab til autoteknik og motorstyring i moderne biler, der sætter 

en ære i at hjælpe vores kunder, som består af autoværksteder, til hurtig problemløsning. 

  

Du vil blive en del af en stabil, positiv og fleksibel arbejdsplads med god opbakning fra Europas største tekniske hotline. Du vil komme til at hjælpe og 

rådgive vores kunder, når der opstår biltekniske problemer ude på værkstederne. Arbejdsstedet vil være Hella Gutmann Solutions A/S, Lundborgvej 

10, 8800 Viborg.  

 

Dine primære opgaver vil være: 

• Telefonisk support af biltekniske problemstillinger 

• Rådgivning og support i forbindelse med opdatering af diagnosetestere 

• Teknisk support til kunder på biltekniske data og diagnosetestere 

• Medvirken ved kurser/kundearrangementer 

 

Hella Gutmann Solutions A/S er Skandinaviens største og ældste producent af bilteknisk information til autobranchen. Som en del af den tyske 

koncern Hella-Gutmann Holding er vi også en betydelig spiller i resten af Europa og blandt andet markedsledende i Tyskland. Ud over produktion af 

biltekniske data har Hella Gutmann Solutions A/S ansvaret for salg og support til det samlede skandinaviske marked for alle diagnose- og ADAS-

produkter, hvor der over de seneste år er oparbejdet en betydelig markedsposition. 

 

Som kommende kollega i Hella Gutmann Solutions A/S skal du have følgende kvalifikationer: 

• Erfaring i arbejde med avanceret bilteknisk fejlsøgning 

• Erfaring med rådgivning og support i forbindelse med fejlsøgning på biler 

• Erfaring med brug af diagnosetestere 

• Bilteknisk baggrund, gerne som autotekniker eller tilsvarende  

• Tillidsvækkende og ærlig 

• Selvstændig, løsningsorienteret og med gode kommunikative evner 

• Systematisk, positiv og serviceorienteret 

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, så vores kunder hurtigt kan få afhjulpet deres problemer på en enkel og overskuelig måde, uanset om det 

vedrører hardware eller biltekniske udfordringer. 

 

Vi kan tilbyde løn efter kvalifikationer, attraktiv pensionsordning og branchens bedste kolleger. 

Ansøgning sendes til:  

Hella Gutmann Solutions A/S,  

att. Adm. Direktør Lars Bertz Thomsen  

e-mail: LT@hella-gutmann.dk 

www.hella-gutmann.dk 


