
Vi udvikler løbende vores serviceteam og har brug for at tilføre flere kompetencer. 
Derfor søger vi en dygtig landbrugsmaskinmekaniker, der har ambitioner om at 
blive blandt de bedste indenfor området. Du kommer til at beskæftige dig med 
topmoderne maskiner og får en masse dedikerede kolleger.

Du skal have en solid faglig ballast, og hvis du har erfaring med servicering af mejetærskere, er det 
et ekstra plus. Til gengæld behøver du 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. 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 mejetærskere, pressere, GPS-udstyr osv.

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 actionpræget 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.

Arbejdsstedet er som 
udgangspunkt TBS i Starup, 
hvor vi har moderne værksteds- 
og mandskabsfaciliteter, men vi 
løser serviceopgaver i hele Jylland 
og på Fyn, så der er meget feltarbejde,  
og du skal være indstillet på at indgå i servicevagten.

Konkurrencedygtig løn og gode arbejdsvilkår er en selvfølge.

Ring til værkfører Jacob Ottosen på 61 62 02 65 eller adm. værkfører Peter Nissen på 61 61 11 56 for 
en uforpligtende snak om stillingen. Vi afholder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst 
muligt til pen@tbs.dk for vi ansætter, når vi har fundet den rigtige kandidat til jobbet.

TBS Maskinpower ApS
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TBS i Starup søger landbrugsmekaniker 
med lyst til at arbejde med Fendt Full-Line
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