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FYNSK LANDMAND I
SPIDSEN FOR SUPER DÆK
SERVICE ASSENS
Steen-Ove Teisner afløste 15. august Villy Lassen som daglig leder af Super Dæk Service Assens.
Den hidtidige afdelingsleder, Villy Lassen, har efter eget ønske valgt at trappe lidt ned og fortsætter nu
i afdelingen på Dalvænget 14 som dækmontør.

- Jeg ser et stort potentiale i SDS Assens,
som er i vækst. Det gælder ikke mindst
autoværkstedet, som – trods Super
Dæk-navnet – er en lige så vigtig del af
Super Dæk Service som dækværkstedet,
siger Steen-Ove Teisner.

mag komprimering og Kubota gravemaskiner, fortæller den nye afdelingsleder.
Han bor i Flemløse 12 kilometer fra sin
arbejdsplads og er i fritiden meget involveret i det lokale foreningsliv og dømmer
endvidere fodbold.

Han har erfaring fra både landbrug og
salg med i bagagen og kan i jobbet som
afdelingsleder for SDS kombinere sin
maskinpraktiske erfaring fra landbruget
med flere års erfaring som sælger.

VÆRKSTEDER OVER HELE DANMARK
SDS Assens blev etableret i 2006, da
Super Dæk Service overtog Barløse Maskincenter ved Assens og senere flyttede
til den nuværende adresse på Dalvænget 14 i det meget trafikerede kryds mellem Ringvejen og Fåborgvej. Afdelingen
beskæftiger foruden afdelingslederen to
mekanikere og en dækmontør.

RØDDER I DEN FYNSKE MULD
Steen-Ove Teisner har som søn af en
landmand ved Faaborg rødder i den fynske muld. Han ville være landmand og
tog en uddannelse som agrarøkonom
og blev desuden merkonom i landbrugsledelse og markedsføring. Det blev til
nogle år i landbruget, og han var i et par
sæsoner endvidere demo-pilot og supervisor for Dronningborg i Tyskland.
- Jeg var ikke ret gammel, før min far sagde ”du bliver repræsentant”. Han fik ret,
for jeg har siden 2002 arbejdet med salg.
Hos Heden Maskinforretning i Ringe, Maskinhuset A/S’ Fyn-afdeling, hos Thybo
Maskiner og senere seks år som sælger
hos Løwener A/S, Syddanmark, på Bo

Super Dæk Service er med 60 autoværksteder og dækcentre fordelt over hele
landet en af Danmarks største dæk- og
autoværkstedskæder og betjener både
private, virksomheder, industrien og landbruget. Visionen er at være branchens
bedste, og SDS-visionen nås gennem
en kultur med fokus på hastighed, købmandskab og kvalitet.

Steen-Ove Teisner, SDS Assens.
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Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med 59 a
 utoværksteder
og dækcentre fordelt over hele landet er Super Dæk Service i dag en af Danmarks største
dæk- og autoværkstedskæder. SDS betjener både private, virksomheder, industrien og
landbruget. Visionen er at være branchens bedste, og den vision nås gennem en kultur med
fokus på hastighed, købmandsskab og kvalitet.
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- Jeg mangler lige lidt på det dækfaglige
område. Men det kommer hurtigt, lyder
det fra Steen-Ove Teisner, der aldrig har
været bange for nye udfordringer.

