
Vi söker nu en driven Servicechef med kapacitet att ta ett övergripande ansvar för 
affärsområdet After Sales. 

Ditt huvuduppdrag är att säkerställa vår position i den absoluta framkanten av branschen genom att vidareutveckla vårt service-
erbjudande och tydligt visa vägen framåt för organisationen. Du gör det med hjärta, engagemang och förmåga att få med dig ditt 
team inom serviceledning, teknik, reservdelar och support. Du har givetvis budget- och resultatansvar, samt ingår i ledningsgrupp 
och rapporterar direkt till VD. 
 Framgång i rollen vilar på din utpräglade affärsmässighet och ditt kundorienterade synsätt, samt din förmåga att bygga nära och 
långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Du vill arbeta såväl operativt som strategiskt och i en roll med 
ett stort arbetsomfång och många kontaktytor. Vardagen blir aldrig tråkig – du hanterar allt från att sätta rutiner och processer till att 
vara en nyckelspelare i affärer i mångmiljonklassen. Det bor en vinnarskalle i dig och du trivs med att verka i en målstyrd organisation 
med entreprenöriell anda.  

Du har definitivt kött på benen för uppgiften och är väl beprövad i ditt ledarskap. Kanske är du i en liknande roll idag, eller så har du 
din bakgrund inom tillverkningsindustrin med gedigen förståelse för och erfarenhet av produktion, underhåll, maskininvesteringar 
mm. Vi ser gärna att du tidigare med framgång drivit förändringsfrågor och effektiviseringsprojekt. Du och din omgivning beskriver 
dig som en tydlig ledare med hjärtat på rätta stället och starkt resultatfokus. 
 Vi ger dig möjligheten att få växa tillsammans med ett av de ledande företagen i branschen, där du får arbeta med den senaste 
tekniken inom plåt, med ett gäng härliga kollegor i ett internationellt sammanhang där laget går före jaget och kunden alltid står i 
fokus. Värnamo är din placeringsort. Tjänsten innebär en del resor, oftast över dagen men även övernattningar förekommer. 
Svenska behärskar du i tal och skrift, och tjänsten ställer också krav på din engelska. Vi tar för givet att du har goda kunskaper i 
MS Office och är en van systemanvändare. 

Välkommen med din ansökan till jobba@dinmaskin.se, löpande urval gäller. 

Tveka inte att kontakta oss vid frågor om tjänsten – VD Alexander Ström, 0370-69 34 08, eller HR-chef Tina Edsmalm, 0370-489 12. 

Din Maskin ingår i Liljedahl Group som är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda 
innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens 
Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även 
största ägare i Bufab AB. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder och har drygt 1200 
anställda. Mer information på hemsidan: www.liljedahlgroup.se

Din Maskin är ett  maskin- och kunskapsföretag som 
marknadsför produktionsutrustning för plåtbearbetning. 
I maskinprogrammet ingår stans- och lasermaskiner, 
bandmatningsutrustning, pressar, kantpressar, saxar 
m.m. Bland våra leverantörer finns flera ledande tillver-
kare inom branschen, bl a Prima Power, SAFAN, CMS 
Tecnocut, Dimeco och  Omera. Vårt ansvar är att se till 
att våra kunder får bästa tänkbara service och support 
på de produkter som vi levererar. Installationer av ny 
utrustning måste ske snabbt och effektivt och utbildning 
av kunder beträffande handhavande och underhåll ska 
vara saklig och noggrann. 
 Din Maskin ska vara förstavalet inom Svensk Plåtindu-
stri och vår mänskliga resurs ska överträffa våra kunders 
förväntningar. Läs mer om oss på www.dinmaskin.se
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