Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening
Kolding 19. januar 2015

Helhjertet indsats udløser jubilæumslegat
Mikkel Vestendahl Jensen fik fredag 9. januar 2015 en megacheck på 5.000 kroner
og et diplom som modtager af Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat til
yngre særligt dygtige og vellidte landbrugsmaskinmekanikere
Hvem gider stå op klokken 3 om morgen på sin fødselsdag og køre en lang tur for at reparere en mejetærsker, der skal være høstklar samme dags morgen?
Det gør Mikkel Vestendahl Jensen. Han blev udlært som landbrugsmaskinmekaniker hos
Traktor & Høstspecialisten A/S i Hinnerup 20. december 2013 - og er bogstavelig talt ret
vild med sit job.
- Du har under hele din uddannelse udvist stor flid og engagement i dit arbejde. Og du har
selvstændigt udført alle opgaver med megen omhu og akkuratesse.
- Derfor er vi meget glade for i dag at kunne overrække dig et jubilæumslegat fra Dansk
Maskinhandlerforening.
Sådan lød ordene fra Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening, da
han overrakte Mikkel Vestendahl Jensen et diplom ved en lille ceremoni hos Traktor &
Høstspecialisten.
Et flot skudsmål

Foto: Allan Mahler, Mikkel Vestendahl Jensen og Marian Mahler
Skudsmålet fra indehaverne af maskinforretningen, Allan og Mariann Mahler, var også fra
den absolut positive skuffe.
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- På det menneskelige plan er du altid imødekommende, du har et godt humør og er velafbalanceret. Derfor er du også vellidt blandt dine kollegaer, fremhævede de blandt andet.
Bag alle de pæne ord gemmer sig det faktum, at Mikkel Vestendahl Jensen selv er begejstret for sit job som landbrugsmaskinmekaniker.
- Jeg glæder mig til at komme i gang om morgenen og ser de mange forskellige udfordringer som en stor fordel ved faget, forklarer han.
I hans læretid og i de seneste 13 måneder som udlært har han arbejdet med et væld af
forskellige opgaver både hjemme på værkstedet og ude hos kunderne.
Store maskiner og udfordringer
Jobbet som landbrugsmaskinmekaniker er meget bredt. Der skal svejses, bukkes, smedes
og løses mange andre opgaver i jern og stål. Desuden skal der arbejdes med motorer,
transmissioner, elektronik, hydraulik og alle øvrige dele på de moderne landbrugsmaskiner.
- Vi skal også hjælpe vores kunder med at være godt kørende, når de har brug for at være
kørende, konstaterer Mikkel Vestendahl Jensen.
Hjemmefra har han været vant til branchen, og han vidste, at det var et ønskefag for ham.
- Så jeg er sikker på, at jeg også er i gang med faget om fem år. Til den tid tror jeg, at jeg
er endnu dygtigere end i dag og har lært en masse nyt.
- For der sker hele tiden en masse nyt i vores fag, fastslår han

Foto: Her ses ved overrækkelsen af jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening fra
venstre formand Jens-Aage Jensen fra Dansk Maskinhandlerforening, indehaver Allan
Mahler fra Traktor & Høstspecialisten, legatmodtager Mikkel Vestendahl Jensen og direktør Klaus Nissen, Dansk Maskinhandlerforening.
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Legatet er til de få
Jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening kan ikke søges, og der uddeles kun få
portioner hvert år til yngre, nyudlærte landbrugsmaskinmekanikere. Så det er kun de få
beskåret at opnå netop denne eftertragtede hæder i branchen.
For at få hæderen skal man indstilles af en maskinforretning, som er medlem af Dansk
Maskinhandlerforening. Ud over hæderen i form af et diplom for jubilæumslegatet modtog
Mikkel Vestendahl Jensen også en check på 5.000 kroner. Jubilæumslegatet administreres og er grundlagt af Dansk Maskinhandlerforening.

Yderligere oplysninger hos direktør Klaus Nissen mobil 2029 5971.

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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