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 ULRIK FLENSBORG  

Født:  14. januar 1984 

Adresse:  Egerisvej 12, Vorgod 

By:  6920 Videbæk 

E-mail:  flensborg.assing@gmail.com  

Civilstand:  gift med Laura 

 

 

 

  

Uddannelse 

2001 – 2005: Uddannet landbrugsmaskinmekaniker fra Skjern Tekniske Skole og Erhvervsskolerne 

Aars. Under uddannelsen stod jeg i lære ved Rimmerhus Maskinforretning A/S v. Henning Lund 

Andersen 

 

2000- 2001: 10. klasse på Blaakilde Ungdomsskole 

 

Erhvervserfaring 

September 2019 Selvbygget nyt stuehus på min private ejendom. Har selv udført byggeriet med kun 

lovmæssigt nødvendigt hjælp til vvs, el og kloak. 

 

November 2018 Ansat ved Herborg Smede & Maskinforretning A/S Tolsgårdsvej 1 6920 Videbæk. 

Ansat som reservedelsekspedient med ansvar for levering af reservedele til firmaets værksted.  

Har erfaring med DSM navision, John Deere Lemken Amazone og Krone. 

 

Januar 2018 Ansat ved Maskinland A/S Grindsted Landevej 26 7200 Grindsted. 

Ansat som lagerchef. Har ansvar for den daglige drift af lageret i Grindsted Afd.  

Arbejder med kunde- og værkstedsekspedition, genbestilling/bestilling af reservedele og lagerets 

daglige styring. Har erfaring med Atomik Keyballance, Claas og Kverneland. 

 

April 2017: Ansat ved Herborg Smede & Maskinforretning A/S Fælledvej 23 7600 Struer. 

Ansat som lagerchef. Har ansvar for den daglige drift af lageret i Struer Afd.  
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Arbejder med kunde- og værkstedsekspedition, genbestilling/bestilling af reservedele og lagerets 

daglige styring. Har erfaring med DSM Navision, John Deere Lemken Amazone og Krone. 

 

Marts 2016: Ansat ved Maskinland A/S, Ransigvej 6, 6855 Outrup.  

Ansat som reservedelsekspedient. Arbejder med kunde- og værkstedsekspedition, 

genbestilling/bestilling af reservedele og lagerets daglige styring i samarbejde med en af firmaets 

medejere. Er afløser for værkføreren, når han er fraværende. Har erfaring med Atomik Keybalance, 

Claas Part doc.  Kverneland portal og diverse maskinfabrikanters reservedelskataloger.  

 

Oktober 2014-Marts 2016: Ansat ved Vinderup Maskinforretning A/S, Nr. Bjertvej 7, 7830 

Vinderup. 

Ansat som værkfører med ansvar for den daglige drift af firmaets værksted samt modtagelse af 

arbejdsopgaver og fordeling af disse. Står desuden for diverse papirarbejde såsom arbejdskort, 

fakturering, forsikringsskader, reklamationer og afleveringspapirer. Har deltaget i diverse kurser 

indenfor Claas og Väderstad. Har gennemført Claas Lexion 14 dages grundkursus. Anvende dagligt 

DSM Navision.  

 

April 2011-September 2014: Ansat ved Hansen og Larsen A/S, Nystedvej 2, 6900 Skjern 

Jeg er ansvarlig for den daglige drift af firmaets mekanikerværksted, hvor primære arbejdsopgaver 

er vedligehold og reparationer af materiel samt indkøb af reservedele og forbrugsmaterialer.   

 

April 2007-marts 2011: Ansat ved Nic Nielsen A/S, Smedegade 3, 7490 Aulum 

Erfaring som ude-kørende montør, hvor jeg har udført alle former for reparationer af traktorer samt 

høstmaskiner. Erfaring i tæt kundekontakt og kommunikation. Her har jeg ligeledes deltaget i 

diverse Case IH traktor- og høstmaskinkurser samt kursus i Krone maskiner.  

 

April 2006-april 2007: Ansat ved Vibo Maskiner A/S, Nygade, 6920 Videbæk 

Primær montør på New Holland høstmaskiner, og var ansvarlig for reparation af mejertærskere. Her 

fungerede jeg også som afløser for værkførere.  

 

August 2005-april 2006: Ansat ved Holmsland Maskinforretning A/S, Bandsbyvej 11, 6950 

Ringkøbing 
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Primær funktion som mekaniker på traktorer og høstmaskiner, både på værksted samt som ude-

kørende. Her fik jeg ligeledes erfaring i undervisning af lærlinge i teori og praksis.  

 

IT-kundskaber 

• Elektronisk fejlfinding 

• Software opdateringer på køretøjer 

• JMA Navision samt forskellige reservedelsprogrammer 

• Atomik Keebalance lagerstyring. 

 

Sprog-kundskaber 

• Flydende dansk, både tale og skrift 

• Engelsk tale og skrift på grundlæggende niveau. Hertil skal det tilføjes at jeg ofte anvender 

teknisk engelsk  

• Teknisk tysk 

 

Kørekort 

Kategori B + E. 

 

Personlige kvalifikationer: 

Personligt er jeg ansvarsbevidst overfor de mennesker, jeg omgiver med mig og de ting, jeg laver. 

Jeg har en imødekommende og positiv holdning til min omverden.  

Min fritid går med at vedligeholde vores landejendom, og ellers at være far til Morten, Mette og 

Lasse.  

 

 


