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Hos au2parts jyderup får du dygtige kolleger og et godt arbejdsmiljø. Her bliver du en del af et team, hvor du 
og dine kolleger står for at hjælpe vores kunder, når det drejer sig om bl.a. værktøj og reservedele. Du er den 
de kontakter, når de har brug for hjælp i hverdagen.

au2parts handler med autoreservedele og værktøj. au2parts jyderup er en del af over 40 frie autoreservedelsgrossister, der arbej-
der tæt sammen om uddannelse, indkøb, salg og markedsføring af reservedele fra nogle af Europas førende OE-reservedelsleve-
randører som f.eks. Sachs, Mann+Hummel, Ferodo, Delphi og Beru.

Kan du hjælpe værksteder i Jyderup og omegn, så de får de rigtige  
reservedele og god kundeservice?

Interesseret?
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte regionschef Flemming Storm på tlf. 51 17 29 44 eller 
thfst@au2parts.dk.

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV til job@au2parts.dk senest 19. august 2019.  
Skriv venligst ”au2parts jyderup” i emnefeltet.

Tiltrædelse hurtigst muligt – men vi venter gerne på den rigtige kandidat.

Se mere om os på www.au2parts.dk

Hos au2parts finder du 
altid dét, du lige mangler …

Erfaring fra autobranchen
• Der er flere indgange til stillingen. Du kan være udlært mekaniker eller have erfaring  

som reservedelsekspedient
• Du kan sætte dig ind i dine kunders hverdag, hvilket gør dig i stand til at forstå deres behov
• Du er god til at aflæse kundernes behov

Rådgiv kunderne til at vælge de rigtige løsninger
For at blive en succes i stillingen opbygger du gode relationer med dine kunder. Det er igennem kendskabet til 
dem, at du ved, hvad de har brug for.

”Det er, når du fanger kundernes signaler, at du kan tilbyde dem den bedste kundeservice. Vores kunder er 
forskellige, og derfor er det vigtigt, at du kan aflæse dem og lære deres behov at kende. Du giver dem det, de 
har brug for, mens du udvikler relationen,” fortæller din nye leder, Tommy Strøyer.

MOTOR

STILLINGER

JOB TILBYDES

Kære Mor og Far
I ønskes

hjertelig tillykke 
med sølvbrylluppet

tirsdag den 20. august.

Kærlig hilsen
jeres dejlige børn

Morgensang kl. 7.00 på
Eskebjergvej 25,

efterfulgt af
morgenbord i haven.

MÆRKEDAGE

Per Skou Larsen Tlf. 4031 1551

ODSHERREDS
HAVE & ANLÆG

Hjælp tilbydes til
 • Vedligeholdelse af grønne områder
 • Anlæg med belægningssten og fliser
 • Træfældning og beskæring
 • Stubfræsning og flishugning
 • Græsslåning
 • Div. haveopgaver
 • Gravearbejde med minigraver
 • Ny anlægning af haver

Tilbud gives uforbindende

LEGATER

BOLIG TILBYDES

KLINIKKER

Sæsonen starter mandag d. 2. september 2019
kl. 19.00 i Jyderup Hallen, Elmegården 58, Jyderup

Timelding til Jens Lundberg
tlf. 60 78 92 57 eller jelu@bakara.dk

www.jyderupbridge.dk
senest den 22. august

VI OPTAGER GERNE NYE MEDLEMMER.

Begynderundervisning
12 tirsdage i 2019 Pris 400,-

Første gang tirsdag d. 10. sept. kl. 19.00-21.50
Henvendelse Gunna Steffensen tlf. 29 92 80 50

JYDERUP  BRIDGEKLUB

A
U

... eller kender du en teenager, 
der er klar til at blive omdeler 
nu og tjene sine egne penge? 

Lige nu søger vi unge i alderen 
13-17 år til omdeling af reklamer 
og aviser i dit nærområde.

Læs mere og søg jobbet på 
blivomdeler.nu – eller ring til os 
på 70 10 40 00.

Ingen 
kvaler 
– mor 
og far 
betaler
...?

1. Omdel 1-2 gange 
om ugen 

2. Bestem selv, hvornår på dagen 
du vil arbejde, inden for deadline 

3. Stadig tid til skole og venner

4. De pakkede reklamer og aviser 
leveres hos dig – klar til omdeling

5. Optjen bonuspoint til gaveshoppen 
hvis du er fast omdeler under 18 år

5 gode 
grunde

www.blivomdeler.nu

FORENINGER OG MØDER

Pulterkammer
tastselvannoncer.dk

Købes teknobiler,
bliklegetøj,
legotrælegetøj,
legoplasticbiler,
lineolfigurer og andet
drengelegetøj fra før
1970 købes af privat
samler.
lf 40128805

Viskinge Jernhandel 

AUTOOPHUG
Køb fra private 

og erhverv
Jern, metaller og 

batterier opkøbes 
Skrotpræmie på biler

Viskinge
Tlf. 24 65 28 01 

Kirsebærvej 1
Åbningstider: 

Mand.-torsd. 8-16 
Fredag 8-15.30

KLINIK FOR
FODTERAPI
v/Jannie Almegaard
4450 jyderup 

TLF. 23 4450 28
ONLINEBOOKING PÅ
WWW.FODJANNIE.DK

ANLÆGSARBEJDE

Ledige legatportioner til studerende
Olavius Meldahl og hustru Ingeborg 
Elisa Meldahls legat
skal opløses, og den resterende formue uddeles efter 
fundatsens bestemmelser.
Legatet kan søges af studerende børn af bønder fra 
det tidligere Holbæk Amt, samt af studerende børn af 
håndværkere eller arbejdsmænd i Slagelse Købstad.
Legatbestyrelsen tager fundatsens bestemmelser 
alvorligt, og ønsker at ansøger beskriver sine  
familieforhold, gerne dokumenteret. 
Studiet skal dokumenteres ved kopi af indskrivnings-/ 
studiebekræftelse og studiets længde bedes samtidig 
oplyst. 
Skriv en ansøgning senest d. 30/9 – fortæl hvilket 
studie du har valgt, hvad du forventer dig af studiet 
og hvad du ønsker at bruge studiet til, skriv om din  
familiebaggrund, og mail ansøgningen med bilag til 
legatets regnskabsfører Bent Egholm Nielsen på mail 
beegni@familieretshuset.dk hvortil der også kan  
stilles eventuelle spørgsmål angående ansøgningen.
Uddeling af formuen forventes at ske i efteråret 
2019 – legatportionernes størrelse afhænger af antal 
ansøgere.  

På Legatbestyrelsens vegne
Bent Egholm Nielsen

Jyderup, Svebølle, Kalundborg og omegn

2 - 4 værelses lejligheder fra 4000,- + forbrug.
Værelser fra 2500.- + forbrug.

Depositum 3 måneder

23 44 44 75

Kontakt redaktionen på 
Jyderup Posten: 

jyderupposten.red@sn.dk

Annoncer:
Tlf. 88 88 44 50

Annoncer: Tlf. 88 88 44 50


