
Dansk Maskincenter A/S handler mest med landbrugsmaskiner, reservedele og service.  Vi har fi re lige store forretnin-
ger, som er placeret i Odder, Jelling, Rimmerhus og Toftlund. Vi er i alt 80 medarbejdere, men arbejder i det daglige i 
fi re selvstændige enheder med hver ca. 20 medarbejdere. Vi har i alle husene en salgsafdeling, administration, butik/
reservedelslager og værksted. 

Ved du 
noget om 

LANDBRUG
og også gerne 
LANDBRUGS-

MASKINER? 

Er ORDEN 
og STRUKTUR

din stærke side? 

Du får fl ere 
NØGLEFUNKTIONER 

og bliver omdrej-
ningspunkt for 

ADMINISTRATIVE 
OPGAVER,

der primært 
knytter sig til 

værkstedskontoret

Vi tilbyder den rette:

Nøglemedarbejder 
til værkstedskontoret 

• Mest kontor- og skærmarbejde, men du skal også ud at 
rode med lidt praktisk arbejde: F.eks. opmærkning af 
maskiner og tilbehør

• Ikke to dage, der ligner hinanden. Du vil få meget afveks-
lende arbejde og plads til at løse dem selvstændigt!

• Et job som du, til en vis grad, selv er med til at forme
• At arbejde med et team af engagerede værkstedsmed-

arbejdere og værkstedsleder
• En uformel tone og humoristisk tone
• Lønnen svarer til dine kvalifi kationer

Hvad forventer vi af dig:
• Du er selvstændig, struktureret og det falder dig 

let at dokumentere papirgange og arbejdsopgaver
• Du er god til IT, software og systemer. Opgaverne omfatter 

indkøb af It-udstyr, software og du skal assistere montører 
ved PC -og softwareproblemer såvel som telefoni

• Du har kendskab og allerhelst også interesse i landbrug 
og maskiner

• Du har let ved at kommunikere 
positivt og formidling er naturligt for dig

• Du har overblik. Du skal holde styr på mange ting
• Du kan engelsk på forhandlingsniveau

Lyder jobbet som noget for dig?
Så send din ansøgning til administrerende direktør og 
daglig leder Henning Lund Andersen på hla@dmcas.dk.

Ansøgningsfrist:  Fredag den 11. januar 2019
Jobstart:  Snarest muligt

Har du spørgsmål til stillingen skal du kontakte 
Henning på mail eller telefon 21 42 20 76.

 Find os på www.dmcas.dk og facebook: @rimmerhus

• Du er selvstændig, struktureret og det falder dig 
let at dokumentere papirgange og arbejdsopgaver


