
 
 

I et samarbejde mellem                                og        

Et overflødighedshorn af hestekræfter 

 

Ved besøget hos Bilernes Hus kan du se Danmarks største udvalg af nye og brugte biler fra de 

meste populære bilmærker. Bilernes hus har et stort moderne værksted og er autoriseret 

servicepartner for en lang række bilmærker, og du vil under besøget komme rundt i flere afdelinger 

og møde de forskellige faggrupper, der arbejder i det store hus. 

Fakta om Bilernes Hus 

• Altid mere end 300 nye og top klargjorte, brugte biler i vores indendørs udstilling 

• Autoriseret forhandler af fabriksnye Kia, Nissan, Skoda og Volkswagen 

• Autoriseret servicepartner for Audi, BMW, Fiat, Kia, Nissan, Skoda og Volkswagen 

• Danmarks største værksted med 80 lifte til personbiler 

• Servicerer mere end 30.000 biler om året 

• Dækhotel med plads til 18.000 hjul 

• Huset er 38.000 m2 stort 

• 160 ansatte herunder 90 mand på værkstedet og reservedelslageret 

Forberedelse 

• Læs om Bilernes Hus og de ydelser de tilbyder kunderne 

• I Bilernes Hus findes der forskellige faggrupper såsom mekaniker, karrosseritekniker, 

administration/kontor, bilsælger. Gå ind på hjemmesiden www.ug.dk og undersøg hvilke 

adgangskrav der er til de enkelte uddannelser, hvor lang tid de varer, løn under uddannelse 

og hvor i landet man kan gennemføre dem. 

• Bilernes Hus sælger biler med benzinmotor, dieselmotor, hybridmotor og el-biler. Find ud af 

hvad der kendetegner de forskellige motortyper, og hvad fordele og ulemper er ved de 

forskellige typer af bilmotorer.   

• Du kommer rundt til forskellige afdelinger i Bilerne Hus. Vælg en af afdelingerne som du 

har særligt fokus på. Efter aktiviteten skal du fremlægge afdelingens arbejdsopgaver og 

hvilken uddannelse, der kræves for at kunne varetage opgaven. Du skal efter besøget 

fremlægge aktivitetens arbejdsopgave og uddannelseskrav for klassen. 

https://www.bilerneshus.dk/
http://www.ug.dk/
https://www.bilerneshus.dk/værksted/
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Aktiviteter 

1. Service på biler. Her vil du følge mekanikeren som laver serviceeftersyn og reparationer på 

forskellige bilmærker.  

2. Pladeværksted hvor du vil se hvordan karrosseriteknikeren laver reparation af biler der har 

fået skader på karrosseriet. 

3. Servicerådgivning hvor du vil følge den rådgivning kunderne får omkring servicering af 

deres bil 

4. Salg hvor du møder en sælger der fortæller om salgsafdelingen og arbejdet med salg af de 

forskellige bilmærker  

 

Program for dagen 

Tidspunkt     

08.30 - 09.00 Fælles opstart med orientering om Bilernes Hus og inddeling i 4 hold 

 Hold1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 

09:00 - 09:30 
Servicerådgivning BMW service Pladeværksted Audi service 

 

09:35 - 10:05 
Audi service Servicerådgivning BMW service Pladeværksted 

 

10:10 - 10:40 
Pladeværksted Audi service Servicerådgivning BMV Service 

 

10:45 – 11:15 
BMW service Pladeværksted Audi service Servicerådgivning 

 

11:30 - 12:00 
Biludstilling og salg 
 

12:00 - 12:30 
Fælles afslutning og evaluering i kantinen i Bilernes Hus. Eleverne kan spise deres 
madpakker. Bilernes hus giver en sodavand 

 

 

Praktisk information 

• Tid: Tirsdag d. 1. oktober eller torsdag den 24. Oktober 2019, kl. 8.30 – 12.30 

• Sted: Bilernes Hus, Bredhøjvej 5, Silkeborg 

• Kontaktoplysninger: Eftermarkedschef Ivan Dyrlund, idy@bilerneshus.dk, 81 88 84 02 

• Beklædning: Praktisk tøj og sikkerhedssko 

 

Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket. 

 

https://www.bilerneshus.dk/
mailto:idy@bilerneshus.dk

