
 
 
 
 

Få inspiration til biløkonomens opgaver i virksomheden 
  
Nedenfor følger en række eksempler på områder og opgaver, hvor en biløkonom kan være med til 
at gøre en forskel og udvikle virksomheden. De nævnte områder og konkrete opgaveeksempler 
skal alene ses som et inspirationskatalog for virksomheden. Der er ingen ”facitliste” for 
biløkonomens arbejde. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan de vælger at gøre 
brug af biløkonomens kompetencer.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Eksempler på opgaver inden for salg 
 
- Opsøgende salgsarbejde. 

- Telefonisk kundebetjening. 

- Personligt salg i forretningen. 

- Medvirke ved leasing- og finansieringsforslag. 

- Udarbejdelse af salgsstatistik og rapporter. 

- Oprettelse af distrikter og kundegrupper/segmentering. 

- Opdatere brugtvognslister. 

- Koordinere beholdning af div. marketingmateriale som brochure og datablade. 

- Oprette og vedligeholde salgsmapper for sælgere. 

- Koordinere salgsmøder og fungere som referent. 
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Eksempler på opgaver inden for eftermarked og CRM 

- Udarbejdelse af handlingsplaner for CRM. 

- Opstil kriterier for hvordan CRM skal bruges, og hvordan det kan indarbejdes i virksomheden. 

- Udarbejdelse af intern analyse til brug for specifikationskrav til CRM system. 

- Etablering, opdatering og vedligeholdelse af CRM system. 

- Undervise i brug af CRM system. 

- Udarbejdelse af Customer Care programmer. 

- Udarbejdelse af kundetilgang- og afgangsanalyser. 

- Udarbejdelse af kundetilfredshedsundersøgelser. 

- Løbende kontakt til nuværende kunder. 

- Optimering af serviceproces fx LEAN (herunder mapping, udvikling af nye tiltag og 

implementering). 

- Investeringskalkulationer fx ved udvidelse af kapacitet. 

- Afdækning af muligheder (kundegrundlag, lokalbestand, kapacitet, investeringsniveau og 

kontraktvilkår) for at tage et nyt mærke ind. 

- Implementering af bonussystemer. 

- ISO/kvalitetsstyring - Opstilling af handlingsplaner ud fra ISO tjeklisten. Undersøg om alt 

overholdes og opfyldes ud fra tjeklisten. 

- APV (Arbejdspladsvurdering)  

- Undersøge og analysere arbejdsgange og interne strukturer med henblik på at optimere 

forholdene. 
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Eksempler på opgaver inden for marketing vedr. salg og eftermarked 

- Koordinere messer. 

- Koordinere åbent hus arrangementer. 

- Udarbejdelse af brancheanalyser. 

- Udarbejdelse af kundeanalyser. 

- Planlægning af eventmarketing. 

- Ajourføre udstilling i forretningen. 

- Udarbejdelse af kataloger og kampagner. 

- Udarbejdelse af avisarkiv. 

- Udarbejdelse af markedsføringsplaner. 

- Planlægning og udformning af avisannoncering. 

- Koordinere udsendelse af salgsbreve, nyhedsbreve og direct e-mails. 

- Udarbejdelse af medieplaner. 

- Internetannoncering via bildatabasen m.m. 

- Udarbejdelse af virksomhedsportræt via power-point præsentationer. 

- Udarbejdelse af markedsføringsstrategi for både salg, eftermarked og virksomhedens profil. 

- Udvikling af en strategi for, hvordan virksomheden gerne vil have at kunderne opfatter 

virksomheden. 

- Undersøge hvor, hvorfor og hvad der skal annonceres, samt lave løbende målinger på om dette 

er de rigtige indsatser. 

- Udarbejdelse af diverse cases på, hvordan virksomheden selv kan være proaktiv og udnytte de 

muligheder som typisk ligger ved virksomhedens beliggenhed. Vurdér de forrentningsmæssige 

potentialer. 

- Forhandling med diverse medier. Skab det bedste set up for virksomheden ved at undersøge og 

forhandle de rigtige priser på plads for anvendelse af avis, radio, online, outdoor/indoor, 

messer, events mv. 

- Udvikle virksomhedens hjemmeside.  
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Eksempler på opgaver inden for IT  

- Installation af div. IT-programmer. 

- Opdatering og vedligeholdelse af prislister. 

- Superbruger i div. specifikationssystemer. 

- Opdatere ordredatabase samt koordinering med bogholderi. 

- Undervisning af medarbejdere i brug af IT. 


