
 

 

Vi søger en servicechef 
 

Simon Moos Maskinfabrik A/S er midt i en rivende udvikling med stigende ordretilgang  
og en masse spændende projekter. 
Med ønske om at udbygge serviceafdelingen til en selvstændig forretning søger vi en medarbejder med fokus 
på kvalitetsarbejde, levering til tiden og til prisen.  
 
Som servicechef får du ansvar for følgende: 
• Daglig ledelse; herunder ressourceplanlægning og koordinering af det daglige arbejde. 
• Ledelse og udvikling af erfarne og dygtige kollegaer, som bl.a. udfører test, akutservice og reparationer 

samt totalrenoveringer af egne og kunders anlæg. 
• Håndtering af tilbud og forespørgsler på servicearbejde, opfølgning på opgaver og salg af service. 
• Kontakt til kunder, leverandører og vores sælgere. 

 
Vi forventer: 
• At du har en uddannelse inden for maskin- og/eller lastbilbranchen. 
• At du har erfaring med reparation og vedligeholdelse af maskiner. 
• At du har arbejdet med tilbudsgivning. 
• At du har ledelseserfaring. 
• At du tror på, at en fælles indsats og et velfungerende team er kernen til en god arbejdsplads  

og en sund forretning. 
• At du er struktureret, kan håndtere en travl hverdag og prioritere opgaver. 
• At du er robust, uhøjtidelig og har et godt humør. 
   
 
Du tilbydes 
En stilling med rig mulighed for personlig og faglig udvikling i en uformel atmosfære med et højt  
aktivitetsniveau. 
  
Du får medindflydelse på, hvordan serviceforretningen skal udvikles og udbygges, herunder hvordan nye for-
retningsområder kan indgå i konceptet. 
 
Løn forhandles individuelt modsvarende dine kvalifikationer.  
 
Ansøgninger bedes sendt pr. mail til: job@simonmoos.com. 
Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende. 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte: 
Direktør Per Madsen på: +45 51 22 69 02 eller mail: prm@simonmoos.com 

Simon Moos Maskinfabrik A/S udvikler, producerer og sælger kundetilpassede slamsugere, recyclere, samt anlæg til volumenre-
duktion, handling og hygiejnisering af slam. Virksomheden blev grundlagt i 1978 og er en internationalt orienteret virksomhed 
med kunder i mere end 30 lande. Du kan læse meget mere om Simon Moos Maskinfabrik A/S og vort produktprogram på  
www.simonmoos.com. 
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