
TBS er en af Danmarks største maskinforhandlere med fokus på Fendt Full-Line.  
Vi har afdelinger i Starup, Holstebro og Askildrup og et tæt samarbejde med uafhængige 
områdeforhandlere. Samlet set er vi ca. 65 ansatte.
Vores ambition er at skabe Danmarks dygtigste kompetencecentre for Fendt med fokus på 
optimal service af vores kunder og en dynamisk arbejdsplads for vores ansatte.www.tbs.dk

TBS søger 2 landbrugsmekanikere med lyst til at arbejde med Fendt Full-Line
Vi er i en rivende udvikling og udvider med nyt værksted som skal stå færdig til sommer. Vi har derfor  
brug for at tilføre flere kompetencer til vores serviceteam og søger dygtige landbrugsmekanikere, der  
har ambitioner om at blive blandt de bedste indenfor området.

Arbejdet hos TBS er spændende, for du kommer til at beskæftige dig med flere forskellige teknologier, 
der tilsammen skaber fundamentet for de topmoderne traktorer og maskiner i Fendt-Full-Line. Samtidigt 
kommer du til at arbejde på en dynamisk arbejdsplads i et team med mange kolleger, så også på det 
sociale område er her et godt miljø.

Det er vigtigt, at du både kan arbejde selvstændigt og er en konstruktiv teamplayer, der byder ind,  
når der er travlhed i sæsonen. Vi er en flad organisation, hvor daglige input fra alle bliver  
hilst velkommen, der er plads til en frisk bemærkning, men vi er seriøse og har en  
fælles ambition om at være de bedste indenfor vores felt. 

Du skal have en solid faglig ballast og være dygtig til både mekanik og elektronik, og  
vi forventer, at du er fortrolig med landbrugsmaskiner, motorer, hydraulik,  
pneumatik, elektronik osv. Du behøver ikke være Fendt-specialist fra  
første arbejdsdag, men skal have lyst til at lære mere og løbende  
videreuddanne dig på kurser i ind- og udland. 

Landbrugets maskinpark er et teknisk krævende område med  
ekstrem hurtig udvikling, så behovet for eksperter er stærkt stigende.  
Har du lyst til at udvikle dig til servicespecialist indenfor en speciel  
del af vores program, er vi meget åbne for det! Det kunne f.eks. være  
GPS-teknologi, Katana-snittere, mejetærskere, pressere eller sprøjter.

Arbejdsstedet er som udgangspunkt TBS Maskinpower i Starup. Du skal  
være indstillet på at indgå i servicevagten. Konkurrencedygtig løn og arbejdsvilkår er en selvfølge.

Ring til værkfører Lars Jensen på 20 90 81 25 for at høre mere om 
stillingerne, deres muligheder og udfordringer.  
Vi afholder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt, men 
senest 20. februar til laj@tbs.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.
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