
TBS er en af Danmarks største maskinforhandlere med fokus på traktormærket Fendt.  
Vi har Fendt-afdelinger i Starup og Holstebro og et tæt samarbejde med uafhængige 
områdeforhandlere. Samlet set er vi ca. 60 ansatte. Vores ambition er at skabe Danmarks 
bedste kompetencecentre for Fendt med fokus på optimal service af vores kunder. 

TBS i Holstebro søger reservedelsekspedient
Kan du svare ”ja” til nedenstående spørgsmål, har vi et spændende job til dig 
i vores reservedelsteam. 

 Kan du tænke dig at arbejde med reserve- og servicedele til Fendt Full-Line, Massey Ferguson og 
 anerkendte redskabsbrands? 
 Vil du være en del af et hold reservedels-specialister med ambitioner om at være de bedste? 
 Har du altid kunden i centrum for dit arbejde? 
 Er du energisk, positiv af sind og en god kollega, der yder en ekstra indsats i sæsonerne?

Vi tilbyder 
•  et spændende job med reservedelsekspedition til traktorer, maskiner og redskaber der hører til i 

branchens absolutte topklasse 
•  en afvekslende hverdag i et dynamisk miljø med fokus på kundernes behov 
•  faglige udfordringer og personlig udvikling i et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig og fri 
 omgangstone
•  løbende efteruddannelse hos Fendt og vores andre leverandører

Vi forventer, at: 
•  du har erfaring indenfor landbrugsmaskiner. Kendskab til Fendt og/eller Massey Ferguson vil være 

en fordel, men er ikke et krav, hvis du er hurtig til at sætte dig ind i nye mærker og systemer 
•  ord som energisk, serviceminded, løsningsorienteret, initiativrig, stabil, fleksibel, positiv og 
 teamplayer passer godt på dig
•  du er struktureret i dit arbejde, kan arbejde selvstændigt og bevarer overblikket, når det går stærkt. 
•  du er fortrolig med administrative IT-systemer og webportaler
•  du er god til at kommunikere og kan læse/tale engelsk og gerne tysk (ikke et krav) 
•  du har kørekort 

Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at ringe til  
Mads Henning på telefon 9610 9920. 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og evt. CV på jae@tbs.dk.  
Alle henvendelser behandles fortroligt. Vi afholder jobsamtaler løbende,  
så send din ansøgning hurtigst muligt.

TBS Holstebro
Viborgvej 79 
7500 Holstebro 


