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TBS Maskinpower i Starup søger
kvalitetsbevidst og udviklingsorienteret værkfører
TBS Maskinpower har en ambition om at levere Danmarks bedste Fendt-service. Derfor
søger vi en kundeminded og ambitiøs værkfører, der ser det som sin fornemmeste opgave
at sikre alle kunder den bedst mulige service. Det gør du ved proaktivt samarbejde med
hele vores organisation, leverandører og servicepartnere. 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.
Du bliver ansvarlig for serviceafdelingen. Dine vigtigste opgaver bliver dels at optimere vores
servicekvalitet og kundernes tilfredshed med vores produkter, dels at sikre et godt arbejdsmiljø
via nærværende personaleledelse af 15 medarbejdere.
Du har kunderne i centrum for dit arbejde og forstår at motivere dine kolleger, for du er en
dygtig leder, der går foran og planlægger arbejdsopgaverne bedst muligt så ressourcerne i
serviceafdelingen udnyttes både i højsæsonerne og om vinteren
Vi har behov for en robust værkfører, der har et positivt sind og smittende humør samtidigt med
at du er en konsekvent leder. Du skal have en vis erfaring. Om den er fra landbrugsbranchen,
entreprenørsektoren eller et beslægtet område er mindre væsentligt. Det er dine personlige
egenskaber og ledelsesevner, vi vægter højest.
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.

Starup
Smedebakken 7
7200 Grindsted
Tlf.: 7538 1122

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.

