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Arbetsplatsen belägen i kommun Mora 
 

Platsbeskrivning  
 
Verksamhetsbeskrivning  
Yamaha Store Mora är ett familjeägt företag, som även är ägare till Mora Motorcenter, under våren 

2018 tog vi över försäljningen av Yamahas hela sortiment. Företaget har 4 anställda. 

Yamaha’s slogan ”Revs Your Heart” beskriver varumärket på ett bra sätt. Yamaha började sin 

motorcykeltillverkning 1955 och har idag vuxit till en av världens största tillverkare. Man har även 

skördat enorma framgångar inom motorsporten runt om i världen. Men Yamaha är kanske mest känt 

för den höga kvalitet som produkterna håller. I Yamahas sortiment finns idag allt som t. ex. Mopeder, 

MC, båtmotorer, Cross, Enduro, ATV, snöskotrar och vattenskotrar. I vår butik säljer vi hela 

sortimentet samt reservdelar, kläder och tillbehör.   

Vi söker en kundmottagare/servicerådgivare med erfarenhet och ett brinner intresse för motorer och 

motorsport. Du ska ha ett stort intresse av kundmöten, vara strukturerad och social. Tror du att det här 

kan vara ett jobb som ”Revs Your Heart”? 

 
Arbetsuppgifter 
Du kommer ha ansvar för reservdelslagret, inventering och beställningar. Du kommer arbeta med 

verkstadsadministration som t.ex. bokning av verkstadsjobb och garantihantering. En viktig del av 

arbetet är merförsäljning i samband med service.  

 
Utbildning/Erfarenhet 
Du har goda kunskaper och erfarenhet inom service och kundbemötande, vi ser gärna att ni jobbat som 

kundmottagare/reservdelsansvarig. Du är serviceinriktad, målinriktad, strukturerad samt säljinriktad. 

Lägger stort värde i god service och kundfokus. Viss datakunskap fordras. 

• A-körkort meriterande 

• B-körkort fodras. 

Vi erbjuder ett spännande arbete i ett expansivt företag med ett självständigt arbete. 

Sysselsättningsgraden är heltid och tjänsten är en heltidsanställning med 6 månaders provanställning. 

Lön enl överenskommelse. Kollektivavtal finns 

 

Ansökan endast via e-post j.larsson@moramotorcenter.se Skicka ansökan och ev frågor via e-post så 

svarar vi på era frågor! 

Välkommen med din ansökan! 

 

mailto:j.larsson@moramotorcenter.se


 
 
Körkort B fordras 
Varaktighet Tillsvidareanställning 
Tillträde Snarast 
Arbetstid/Varaktighet Heltid Schemalagd arbetstid 40timmar/vecka mellan 8-17 
6 månaders provanställning.  
Lön Fast 
Kontaktpersoner Jan Larsson, 070-9751515 j.larsson@moramotorcenter.se 

 


