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Allround landbrugsmekaniker søges
Vi søger to nye kollegaer, som skal være med til at sikre vores 
kapacitet på værkstedet i Ørbæk. Om du er uddannet  
landbrugsmekaniker, landbrugssmed eller ”bare” har dygtige 
sorte hænder betyder mindre. Det vigtige er, at du kan dit hånd-
værk, er en teamplayer og kan kommunikere med vores kunder. 
Arbejdet er meget afvekslende, så du skal have en solid faglig 
ballast og være dygtig til både mekanik, hydraulik og gerne 
elektronik. 

Dine arbejdsopgaver kommer b.la. til at omfatte service,  
reparationer og klargøringer af nye og brugte  
landbrugsredskaber, minilæssere og traktorer.  
Har du erfaring med service og reparation af sprøjter og  
minilæssere er det en fordel men ikke et krav. Arbejdet vil  
hovedsageligt foregå hjemme på værkstedet i Ørbæk, men der 
er også behov for os ude hos kunderne.

Det er vigtigt, at du både kan arbejde selvstændigt og er en 
konstruktiv teamplayer, der byder ind, når der er travlhed.  
Vi er en flad organisation, hvor daglige input fra alle bliver hilst  
velkommen. Der er plads til en frisk bemærkning, men vi er 
seriøse og har en fælles ambition om at være de bedste inden-
for vores felt. Derfor er der også mulighed for faglig udvikling 
gennem deltagelse i kurser og løbende efteruddannelse. 

Konkurrencedygtig løn og arbejdsvilkår er en selvfølge.  
Ring til servicechef Lars Hummelshøj Jensen på tlf: 2090 8125 
for at høre mere om stillingen, dens muligheder og udfordringer. 

Vi afholder samtaler løbende, så ring eller send din ansøgning 
til laj@tbs.dk hurtigst muligt. Alle henvendelser behandles 
fortroligt.

John Madsen a/s – TBS Fyn er ejet af TBS Maskinpower. 
Vi driver maskinforretninger i både Ørbæk og Tommerup 
og er et traditionsrigt firma, der løbende har udviklet os i 
henhold til branchens udvikling, men altid med kunderne 
og høj servicegrad i fokus.  
Vi servicerer mange traktorer af mærkerne Fendt og 
New Holland, men også GIANT, Kverneland, Bredal, 
Krampe og flere andre betyder meget i vores dagligdag.
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