
For at løfte virksomheden til næste niveau ansættes nu en erfaren leder, som får det overordnede ansvar for 
landbrugsværkstedet og ledelsen af dets 20 medarbejdere med reference til direktøren. I jobbet supporteres du 
af produktspecialister, servicekoordinator og nuværende værkfører. Ledelsesopgaven falder dig naturligt, og du 
trives med at løfte medarbejderne til næste niveau. Du ved, hvad der skal til for at levere til professionelle kunder, 
hvor kvalitet og leveringssikkerhed er forudsætninger for succes. Det er afgørende, at du har erfaring med at drive 
et professionelt og effektivt værksted baseret på systematik, løbende forbedringer og strømlinede processer. Der 
venter en unik stilling i en virksomhed i udvikling og vækst, hvor du bliver leder af et stærkt team med store faglige 
ambitioner og et højt fagligt niveau.

Dine primære opgaver 
• Daglig drift af landbrugsværkstedet, herunder kvalitetssikring, tilbudsgivning og fakturering
• Organisering af afdelingen - bl.a. bemanding, planlægning og effektivisering af processer
• Personaleledelse. Du motiverer, koordinerer og udvikler dine medarbejdere, så de til hver en tid har de rette 

opgaver, klarhed over opgaverne og kompetencerne til at løse dem
• Uddannelse og videreuddannelse. Planlægning af træning, kurser og anden opkvalificering

Kvalifikationer
• Erfaring fra lignende stilling
• Landbrugsrelevant baggrund som fx landbrugsmaskin-, entreprenørmaskin- eller lastvognsmekaniker,  

maskinmester, agrarøkonom, jordbrugsteknolog el.lign.
• Generelt gode IT-kundskaber - gerne til Navision og selvfølgelig Microsoft Office
• Engelsk i skrift og tale

Personlige kompetencer
• Synlig og motiverende leder
• Struktureret og resultatorienteret
• Tolerant teamplayer med høj stresstærskel
• Ansvarsbevidst og servicemindet

Vi tilbyder
Vi tilbyder en attraktiv lønpakke, sundhedsforsikring og frokostordning. For den rette person vil der være rig 
mulighed for udvikling og udfordring af egne evner samt fremtidig karriere.

Søg jobbet
Ring til direktør Jeppe Rasmussen på tlf. 4033 8689, hvis du vil vide mere. 
Ansøgning sendes til Jeppe Rasmussen på jr@ysm.dk 

Yding Smedie & Maskiner forhandler og servicerer et bredt maskinprogram, bl.a. Case IH, Krone, Amazone, Dewulf, Einböck og 
Tanco, og beskæftiger i alt ca. 60 medarbejdere. Virksomheden har bl.a. modtaget Østjysk Landboforenings Initiativpris, DMFs 
Pris som Årets Lærested,Case IH Mastercertificering og Agromeks Produktnyhedspris. Pt er Danmarks bedste lærling under 
uddannelse i Yding Smedie & Maskiner.

Vi søger en værkfører med stort drive og gennemslagskraft til vores mastercertificerede 
værksted. Du får en nøgleposition som en synlig og stærk leder.

VÆRKFØRER 
 MED SORT BÆLTE I SERVICE OG LEDELSE


