
TBS er en af Danmarks største maskinforhandlere med fokus på Fendt Full-Line.  
Vi har afdelinger i Starup og Holstebro. Vi ejer også aktiemajoriteten i Askildrup Agro A/S ved Randers  
og arbejder tæt sammen med dem. 

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.

Kvalitetsbevidst og udviklingsorienteret værkfører søges 
Går du forrest, tager ansvar for hele serviceteamet og har flair for det administrative, så det giver en hverdag 
med overblik og struktur, så er det dig, vi skal have med ombord i vores organisation. 

Du bliver ansvarlig for vores serviceafdeling. Din fornemmeste opgave er at sikre alle kunder den bedst mulige service. Det gør du ved 
proaktivt samarbejde med hele vores organisation, leverandører og servicepartnere.
TBS Maskinpower har en ambition om at levere Danmarks bedste Fendt-service. Det betyder, at du skal deltage i udviklingsorienterede 
opgaver på tværs af organisationen, samtidig med at du sikrer og optimerer den daglige drift af serviceafdelingen i Starup.

Dine opgaver vil bl.a. være at:
• optimere vores servicekvalitet og kundernes tilfredshed med vores produkter
• sikre et godt arbejdsmiljø via nærværende personaleledelse af 15 medarbejdere – herunder ansættelse og afskedigelse
• rådgivning til kollegaer, kunder og servicepartnere ud fra din faglige og tekniske kompetencer
• værkstedsplanlægning med fokus på tids- og indsatsoptimering
• reklamations- og garantibehandling

Du er en nøgleperson og skaber succes, fordi du:
• har kunderne i centrum for dit arbejde og forstår at motivere dine kolleger
• er en dygtig leder, der går foran og planlægger arbejdsopgaverne bedst muligt 
• ved, hvordan IT anvendes konstruktivt i forbindelse med planlægning og administration
• er nysgerrig og proaktiv i udviklingen af fremtidens serviceløsninger til vores kunder 
• er i god tid med planlægning af sæsonopgaver både i spidsbelastning og om vinteren
• håndterer reklamationer professionelt og servicemindet 

Service er en af grundpillerne i vores strategi, så vi forventer at du:
• har et udpræget servicegen, er fleksibel, engageret og udadvendt 
• har stor forståelse for det daglige arbejde, som serviceteknikerne udfører hos kunderne
• har erfaring med ledelse og i dag er værkfører eller har erfaring fra en lignende stilling 
• er struktureret og kan bevare overblikket i pressede situationer
• har let ved at sætte dig ind i forskellige it-systemer
• planlægger og selv aktivt deltager i et løbende uddannelsesprogram for vores serviceteams
• er loyal og tager ansvar for dit team og de administrative opgaver
• læser og kommunikerer ubesværet på engelsk – og kan du lidt tysk er det en fordel

Den daglige arbejdsplads er i Starup. Der vil være rejseaktivitet i forbindelse med din løbende uddannelse.  
Løn og ansættelsesforhold i henhold til dine kvalifikationer

Ansøgningsfristen er 15. august – men vi ansætter så snart, vi har fundet den rigtige kandidat,  
så send din ansøgning hurtigst muligt. Ring evt. direkte til direktør Jan Garder tlf. 2090 7687 - for 
at høre mere om jobbet. Din motiverede ansøgning og CV sendes til direktør Jan Garder, jg@tbs.dk. 
Alle henvendelser behandles fortroligt.
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