
Vi søger en teknisk stærk værkfører til ledelse af 
vores landbrugsmaskinværksted. Som værkfører får 
du selvstændigt hovedansvar for værkstedsfunktio-
nen i tæt parløb med det øvrige serviceteam. Du 
får en nøgleposition som daglig leder af ca. 20 med-
arbejdere, og bliver desuden sparringspartner for 
direktøren og medlem af ledergruppen. 

Du er en problemknuser, der sørger for at få løst opgaven. 
Du  sætter kunden i centrum. Og du forstår betydningen af 
planlægning samt en tæt og løbende dialog med kollegaer i 
salgs- og reservedelsafdelingen.

Yding Smedie & Maskiner forhandler og servicerer Case IH, 
Krone, Amazone og Kverneland. Derudover kommer et bredt 
maskinprogram samt import af bl.a. Dewulf, Einböck og Tan-
co. Vi er Skandinaviens eneste mastercertificerede Case IH 
forhandler. 

Der venter således en unik stilling i en virksomhed i udvikling 
og vækst. Du bliver en del af et stærkt team, der har store 
faglige ambitioner og et højt fagligt niveau.

Opgaver
• Telefonisk og personlig kundebetjening 
• Personaleledelse og planlægning af montørernes arbejde
• Daglig drift af landbrugsværkstedet
• Ansvarlig for efteruddannelse og elevforløb

Kvalifikationer
• Erfaring fra lignende stilling
• Teknisk baggrund som landbrugsmaskinmekaniker,  

maskinmester el.lign.
• Gerne kendskab til DSM/NAV
• Flair for IT
• Engelsk og gerne tysk

Personlige kompetencer
• Ordenssans og godt overblik
• Tolerant teamplayer med høj stresstærskel 
• Serviceminded - du sætter kunden i centrum
• Struktureret og resultatorienteret

Interesseret?
Kontakt direktør Jeppe Rasmussen på mail jr@ysm.dk eller 
tlf. 4033 8689. Ansøgning sendes også til Jeppe Rasmussen på 
jr@ysm.dk Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på 
den rette. Samtaler afholdes løbende. 

Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, pension, sundhedsordning 
og frokostordning samt mulighed for efteruddannelse.

VÆRKFØRER TIL 
YDING SMEDIE & MASKINER

Yding Smedie & Maskiner beskæftiger ca. 60 medarbejdere inden for salg og servicering af landbrugsmaskiner samt fremstilling af spe-
cialmaskiner til produktionsvirksomheder. I 2017 flyttede virksomheden til nye, moderne faciliteter på Egeskovvej i Horsens. Yding Smedie 
& Maskiner er etableret i 1996 af Jeppe Rasmussen, der fortsat ejer og leder virksomheden. Virksomheden har bl.a. modtaget Østjysk 
Landboforenings Initiativpris, DMFs Pris som Årets Lærested, Case IH Mastercertificering og Agromeks Produktnyhedspris.


