Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening
Kolding 19. december 2014

TBS har bevis på Danmarks Bedste Lærling
Fredag i sidste uge fik TBS Maskinpower overrakt den vandrepokal, der
viser, at maskinforretningen har Danmarks bedste lærling i branchen.
Fire organisationer, en dygtigt maskinforretning og en særdeles dygtig lærling var samlet
fredag i sidste uge. Her fik TBS Maskinpower overrakt symbolet på, at virksomheden kan
noget med lærlinge.
Anders E. Pedersen, der til daglig er landbrugsmaskinmekanikerlærling hos TBS Maskinpower, vandt 14.-15. november titlen Danmarks Bedste Lærling – Landbrugsmaskinmekaniker 2014/15 på Erhvervsskolerne Aars efter hård kamp mod tre andre finalister. Og da
virksomheden bag Anders E. Pedersen også har en andel i æren som en god læreplads,
fik TBS fredag overrakt den vandrepokal, som nu er i forretningens eje et år frem, indtil
næste konkurrence finder sted.
- Anders er positiv og har masser af gåpåmod. Det har gjort, at han kan så meget som han
kan. Og så er vi da også lidt stolte over, at vi som virksomhed er med til at uddanne en
god mekaniker, siger Ivan Ficher, værkstedschef hos TBS Maskinpower.
Også Jens Hansen, medejer af TBS Maskinpower, har positive ord om vinder-lærlingen.
- Anders er altid positiv og har en god tilgang til tingene. Han er meget udadvendt og er
allerede vellidt hos vores kunder. Han siger god morgen hver morgen, og der er aldrig sure miner, siger Jens Hansen.

Teamet fra TBS Maskinpowers Starup-afdeling. Virksomheden fik fredag i sidste uge overrakt vandrepokalen som bevis for, at TBS har Danmarks bedste lærling i form af Anders E. Pedersen, der havde fået lov til at
holde pokalen, inden den nu skal stå i forretningen.
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Bag Danmarks Bedste Lærling – Landbrugsmaskinmekaniker står Dansk Maskinhandlerforening, Dansk Metal, Erhvervsskolerne Aars og LandbrugsMedierne.
- Vi fire organisationer har taget initiativet til konkurrencen, fordi vi gerne vil slå et slag for
uddannelsen som landbrugsmaskinmekaniker. Vi er alle enige om, at det er vigtigt at have
dygtige medarbejdere til at servicere landbruget, fortalte Erling Jensen, Dansk Metal, da
han overrakte pokalen til TBS Maskinpower.

Anders E. Pedersen og repræsentanter fra de fire organisationer, som står bag Danmarks Bedste Lærling –
Landbrugsmaskinmekaniker. Fra venstre: Erling Jensen, Dansk Metal, John Christensen fra LandbrugsMedierne, Anders E. Pedersen, TBS Maskinpower, Karsten Poulsen fra Erhvervsskolerne Aars og Per Hedetoft, Dansk Maskinhandlerforening.

Det er anden gang, at konkurrencen afholdes. Første gang var det Thomas Bak Sørensen,
der tog førstepladsen. Hans læreplads, Thorsø Maskinforretning, havde pokalen med virksomhedens navn indgraveret til at stå, og nu er turen så kommet til TBS, der ligeledes får
sit navn graveret i pokalen.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Per Hedetoft, Dansk Maskinhandlerforening på Tlf. 3035 2335 eller mail: per@danskmaskinhandel.dk

Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsmaskinforretninger i Danmark.
Medlemskredsen omfatter 134 hovedforretninger med i alt 195 udsalgssteder fordelt over hele landet.
Medlemmerne omsatte i 2013 for 9,6 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og
reparationer.
Medlemmerne beskæftigede pr. 30. september 2014 2.914 medarbejdere inden for service, reservedele, salg og administration.
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