
Börjessons är marknadsledande repre-
sentant för Scania, Volkswagen, Audi, 
SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbi-
lar och ATV/Båtverksamhet samt för-
säljning av begagnade fordon. 
Vi säljer och servar våra kunders for-
don. Och med våra starka varumärken 
i ryggen har vi verkligen framtiden för 
oss med den utvecklingsfas som bran-
schen befinner sig i. 

SERVICE OCH BEMÖTANDE 
Bland medarbetarna finns män och kvin-
nor, såväl äldre och erfarna som unga 
som tar sina första steg in från skolan till 
Börjessons. Vid rekrytering är ditt per-
sonliga förhållningssätt viktigt, alltså ditt 
intresse och engagemang för att bemöta 
såväl kollegor som kunder, men även för 
att vilja lära nytt och därmed utvecklas i 
din kompetens.

KOMPETENS OCH KARRIÄR 
Vi vet att medarbetare stimuleras av 
utveckling i sitt arbete – både individu-
ellt och i teamen man jobbar i. Framti-

dens teknik leder till att medarbetar-
nas kompetens regelbundet utvecklas. 
Möjligheterna till vidareutbildning och  
karriär inom Börjessons är goda. Karriär-
vägarna är många, exempelvis en tidigare  
mekaniker är nu ansvarig för service-
rådgivningen, en tidigare verkmästare 
är nu servicechef, en mekaniker jobbar i 
dag som verkstadsadministratör och en  
mekaniker är numera verkmästare.

KVALITET OCH MILJÖ
Kvalitet och miljö är allas ansvar och 
alla medarbetare ska sträva efter att 
förbättra kvaliteten och miljön inom sitt 
eget arbets- och ansvarsområde. Kvali-
tetsarbetet inom Börjessons präglas av 
hög kundtillfredsställelse med hjälp av 
rapportering, analyser samt ledningens 
ansvar för kvalitetsmålen. Miljöarbetet 

präglas av bred kompetens och åtagan-
det att följa tillämpliga lagar och andra 
krav genom lagbevakning, rapportering 
och analyser samt ledningens ansvar för 
miljömål och ständiga förbättringar.

Hållbarhetstänkandet genomsyrar all 
utveckling inom bilbranschen idag - inte 
bara att minska bilarnas utsläpp och nya 
materialval, utan även hur vi arbetar, hur 
vi tar hand om våra medarbetare och hur 
vi värnar om våra kunder. Och det är där 
som vi på Börjessons gör skillnad.

OM KONCERNEN
Börjessons-koncernen är ett familjeföretag från 1955, 
med 400 medarbetare och auktoriserade verkstäder på 
12 anläggningar placerade i Blekinge, Skåne och Västra 
Götaland. 

YRKEN 
Mekaniker/tekniker inom allmän verkstad och karosse-
riverkstad, servicerådgivare, reservdelstekniker, verkmäs-
tare, administratörer, servicechefer, verkstadschefer etc. 

LÄS MER PÅ
www.borjessonsbil.se och följ gärna våra bolag på 
Facebook, Instagram och LinkedIn.

KONCERNENS BOLAG
Börjessons Bil i Ängelholm AB
Börjessons Bil i Alingsås AB
Börjessons i Blekinge AB
Börjessons Lastbilar AB
Börjessons ATV AB
Däckcentrum i Blekinge AB

KARRIÄRSIDA
På Börjessons Karriärsida hittar du aktuella tjänster 
och där kan du även registrera ditt CV för att få notiser 
om kommande platsannonser.
https://borjessonkoncernen.teamtailor.com

ADRESS

Börjessons Bil Aktiebolag
Helsingborgsvägen 25 
262 72 ÄNGELHOLM

Telefon: 0431-45 85 00
E-post: info@borjessonsbil.se

Webbplats: www.borjessonsbil.se
www.borjessonslastbilar.se
www.borjessonsatv.se
www.dackcentrum.se

BÖRJESSONS

Vi jobbar tillsammans med starka varumärken.

Framtidens fordon är elektriska och 
ständigt uppkopplada.

Våra tekniker jobbar med 
avancerade datasystem.

Noggrannhet är en talang 
hos både killar och tjejer.
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med 400 medarbetare och auktoriserade verkstäder på 
12 anläggningar placerade i Blekinge, Skåne och Västra 
Götaland. 
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