
                    

Arbejdende værkfører  
 
MI søger en arbejdende værkfører med et bredt kendskab til landbrug- og havepark maskiner  
 

Vi tilbyder… 
En afvekslende hverdag på hovedkontoret i Vejle, hvor du får rig mulighed for at bruge dine kompetencer til at 

sikre, at kunderne får leveret den bedste service og kvalitet. 

 

Du bliver en del af serviceteamet og vil få ansvaret for opgavestyring og levering af kvalitet til tiden. Dine 

succeskriterier er, at dagens og ugens opgaver er planlagte og prioriteret, således du har overblikket for både 

kollegaer og dig selv, så vi leverer til tiden og som aftalt.  

 

I dagligdagen trives du med at være en del af de opgaver, dagen byder på – det kan være med værktøj i hånden, 

bag skrivebordet eller hjælp til en demonstration. Du skal være i stand til selv at rådgive både kunder og kollegaer 

ud fra dine faglige og tekniske kompetencer. Du ser optimering af arbejdsgange som en natur del af din hverdag. 

 

Hos MI vægter vi faglighed højt og arbejder ud fra tre værdier: Værdiskabende – Kompetente – Fingeren på pulsen.  

Du vil blive en del af en virksomhed med en uformel omgangstone, en høj grad af medarbejder involvering og med 

gode muligheder for at byde ind med ideer og forslag til nye måder at gøre tingene på. 

 

Din profil… 

• Du har 5-10 års erfaring inden for landbrug- og havepark maskiner og evt. i en værkførerrolle 

• Du har erfaring med hydraulik og elektronik. 

• Du er i stand til at fordybe dig og sætte dig ind i nye produkter 

• Du brænder for planlægning og kvalitetssikring 

• Du er en teamplayer og god til at kommunikere, således der skabes et godt samarbejde til kollegaer og kunder 

• Du har flair for systemer og IT; kendskab til Dynamics AX er en fordel 

• Du taler og forstår dansk og engelsk 

• Du har evt. kendskab til 5S/Lean 

 

Ansvar og arbejdsopgaver 
Du får bl.a. ansvaret for: 

• Koordinering og planlægning af værkstedsarbejde 

• Kvalitetssikre alle leveringer 

• Løbende forbedringer og implementering af arbejdsprocesser 

• Reklamationsbehandling i samarbejde med servicechefen 

• Registrering af forbrug og ressourcer på opgaver 

• Indgå i vagtordning 

 

Serviceteamet arbejder tæt sammen med kollegaerne i salg og backoffice.  

Vi løfter i flok, og du skal derfor være indstillet på at tage en ekstra tørn i travle perioder.  

 

Tiltrædelse snarest muligt. Fast løn efter kvalifikationer samt god pensionsordning og sundhedssikring. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte souschef Betina Thorsager på betina@mi.dk eller tlf. 76 40 86 

25 / mobil 42 57 68 56. 

 

Send din ansøgning med CV mærket ”Værkfører” til job@mi.dk senest 25. april 2019.  

Vi afholder samtaler løbende.  

 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

MI er en forkortelse for Maskinhandler Indkøbsringen A/S, som er et aktieselskab med hovedkontor og centrallager i Vejle. 

Firmaet har eksisteret siden 1963 og varetager i dag indkøb, lagerføring og markedsføring af landbrugsredskaber, have- og 

parkmaskiner, slid- og reservedele samt butiksvarer, der sælges i Danmark og Sverige samt online via www.shopmi.dk.  

Vi er 54 ansatte og har en omsætning på ca. 350 mio. kr. årligt. Se mere på www.mi.dk og www.facebook.com/indkobsringen 


