
Yding Smedie & Maskiner beskæftiger ca. 60 medarbejdere inden for salg og servicering af landbrugsmaskiner samt fremstilling af 
specialmaskiner 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.

Vi søger en systematisk og struktureret værkførerassi-
stent til vores mastercertificerede værksted. Du bliver 
værkførerens højre hånd og en del af et professionelt 
team bestående af 20 dygtige og erfarne branchefolk på 
tværs af vores brands.

Du er en problemknuser, der sørger for at få løst opga-
ven. Og du forstår betydningen af planlægning og tæt 
dialog med kollegaer og kunder.

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 Tanco. 

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

Opgaver
• Bestilling af reservedele til montører
• Planlægning og koordinering af serviceopgaver
• Kundemodtagelse
• Indskrivning af opgaver
• Besvarelse af kundeopkald og telefonsupport
• Fakturabehandling

Kvalifikationer
• Du er landbrugsmaskinmekaniker, entreprenørmeka-

niker, reservedelsekspedient, maskinmester el.lign.
• Du ønsker at arbejde med ledelse og administration
• Du har måske allerede ledelseserfaring
• Flair for IT
• Engelsk og gerne tysk

Personlige kompetencer
• Ordenssans og godt overblik
• Struktureret og resultatorienteret
• Holdspiller med gode samarbejdsevner
• Du sætter en ære i den gode kundeoplevelse

Vi tilbyder
Vi tilbyder en attraktiv lønpakke, sundhedsforsikring og 
frokostordning. For den rette person vil der være rig mulig-
hed for udvikling og udfordring af egne evner samt fremti-
dig karriere.

Vi prioriterer det sociale sammenhold meget højt – du fin-
der jævnligt kollegaer der lige bliver hængende en times 
tid efter fyraften til en uformel snak om løst og fast. Kort 
sagt, Yding Smedie & Maskiner er en livsstil, ikke ”kun” et 
job.

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 Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter 
gerne på den rette. Samtaler afholdes løbende.


