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Kvalitetsbevidst og udviklingsorienteret 

servicechef/værkfører
Med reference til den administrerende direktør – bliver du ansvar-
lig for Serviceafdelingen samt værksted og den daglige ledelse af 
21 serviceteknikere.

Derudover bliver du en del af virksomhedens ledergruppe, der i 
dag består af fem kompetente ledere.

Du kommer til at arbejde i en virksomhed, som vækster både i 
Danmark og resten af Skandinavien. Det betyder, at du vil få ud-
viklingsorienterede opgaver på både taktisk og strategisk niveau 
– samtidig med at du deltager i den daglige drift.

Du vil skulle have fokus på planlægning og udvikling af arbejds-
gangene i din afdeling samt fortsat udvikling af dine dygtige med-
arbejdere.

▼ OVERORDNEDE ARBEJDSOPGAVER:
•  Ledelse af 21 medarbejdere
•  Ansvarlig for og back-up på vagtordning
•  Ansættelse og afskedigelse af personale
•  MUS-samtaler
•  Deltager i ledergruppemøder
•  Garantibehandling
•  Optimering af processer herunder spildtider
•  Medvirkende ved implementering af it i forhold til egen afdeling.

▼ DAGLIGE ARBEJDSOPGAVER:
•  Planlægning af kunderelaterede opgaver til serviceteknikere
•  Planlægning af værkstedsarbejde
•  Godkendelse af montørrapporter
•  Ansvarlig for tilbud på reparationer
•  Planlægning af vintereftersyn
•  Ad Hoc-opgaver

I dagligdagen trives du med at være en del af teamet i serviceafde-
lingen, hvilket betyder, at du har stor forståelse for det daglige ar-
bejde, som serviceteknikerne udfører hos kunderne. Du er i stand 
til selv at rådgive både kunder og medarbejdere ud fra dine faglige 
og tekniske kompetencer.

Endvidere betragter du optimering af arbejdsgange, som en natur-
lig del af din hverdag.

▼ KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCER:
Du har solid erfaring fra en stilling som service-, kvalitetschef eller 
lignende. Du har lysten til at arbejde med opgave-, funktions- og 
personaleledelse i en virksomhed, hvor service og kvalitet er i høj-
sædet.

Har du erfaring fra en mindre eller mellemstor virksomhed indenfor 
maskiner og landbrug, vil det være en fordel, men ikke et ufravi-
geligt krav.

Uddannelsesmæssigt forestiller vi os, at du har en baggrund som 
mekaniker, landbrugsmekaniker, servicetekniker eller lignende – 
gerne suppleret med en højere teknisk uddannelse. 

Du har erfaring med MS Office-pakken. Du har let ved at sætte dig 
ind i forskellige it-systemer. GRIMME står for at skulle implemen-
tere ny it indenfor specifikke områder i løbet af de næste år.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du er vant til at arbejde med 
excel – da en del af virksomhedens administrative opgaver løses 
i dette program.

Du behersker tysk og engelsk i skrift og tale. 

Som person er du målrettet, struktureret, proaktiv, ambitiøs og 
kommunikativ stærk. Du er en ildsjæl, som ser det som din for-
nemmeste opgave, at din afdeling leverer kvalitet til tiden.

Du ser forandringer og udvikling som en spændende del af hver-
dagen. Du har erfaring med ledelse af medarbejdere både direkte 
og indirekte og ledelse af forandringer. Som leder er du nærvæ-
rende og går gerne forrest – men taber ikke dit team undervejs.

Endvidere har du lysten og evnen til at være en del af en leder-
gruppe, hvor sparring er en del af hverdagen.

▼ PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Annoncen er aktiv til og med den 6. december 2017 – men vi an-
sætter så snart, vi har fundet den rette kandidat – hvorfor ansøg-
ninger behandles løbende.

Du bliver ansat i GRIMME SKANDINAVIEN, og din daglige ar-
bejdsplads vil være i Rødkærsbro. Der kan være rejseaktivitet i 
begrænset omfang.

Attraktiv lønpakke, som forhandles ud fra både dine faglige, men-
neskelige og erfaringsmæssige kompetencer.

TEMP TEAM A/S varetager denne rekruttering og al henvendelse 
går gennem afdelingsleder Lotte Burgdorf eller rekrutteringsspe-
cialist Lene Dalby Wille.

Vi glæder os til at modtage motiveret ansøgning og CV.

▼ KONTAKTPERSON(ER) - ANSØGNING:
Lotte Burgdorf  Lene Dalby Wille
97 21 69 21  97 21 69 21
lbu@temp-team.dk ldwi@temp-team.dk

▼ OM GRIMME SKANDINAVIEN:
GRIMME Skandinavien er grundlagt tilbage i 1919. Virksomhe-
den leverer og servicerer specialmaskiner til kartoffel- og roeavl 
samt til tørring, opbevaring og køling af kartofler, løg og gulerød-
der. Deres styrke er mangeårig erfaring indenfor ovennævnte 
produktgrupper. Endvidere er GRIMME kendt for at have et stort 
’know how’ og en høj faglig ekspertise indenfor deres fag.

GRIMME Skandinavien er en familieejet virksomhed, hvor der 
er en høj anciennitet blandt medarbejderne. Omgangstonen er 
uformel, direkte og humoristisk. Hverdagen er præget af stor 
fleksibilitet og en høj grad hjælpekultur medarbejderne imellem.

Du kan læse mere om virksomheden på www.grimme.dk.

▼ OM TEMP-TEAM:
TEMP-TEAM A/S er et lands-
dækkende rekrutterings- og 
vikarbureau med 11 lokale af-
delinger fordelt i Danmark. Vi 
har mere end 35 års erfaring 
inden for personaleløsninger 
og dækker et bredt udsnit af 
brancher. Vi yder altid en ser-
vice af høj kvalitet og har tæt 
personlig kontakt til både vo-
res kandidater og kunder. Vi 
er en del af JuhlerGroup – en 
international koncern.


