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Det er en ung men alligevel ganske erfaren dæk- og automand fra det 

vestjyske, som nu er ansat som ny afdelingsleder hos Super Dæk Service 

Ringkøbing. Daniel Kirsten er 27 år og har det meste af sit arbejdsliv arbej-

det med person- og varevogne, lastbiler, landbrugsmaskiner og entreprenør-

maskiner i Super Dæk Service autoværksted og dækcenter kæden. Daniel 

begyndte som afdelingsleder i Ringkøbing 1. april, og ansættelsen markerer 

en ny begyndelse hos Super Dæk Service Ringkøbing på Birkmosevej 12.

NYT MANDSKAB

- Vi er ved at bygge et helt nyt mandskab op, og vi vil arbejde videre på grundlæg-

gende Super Dæk Service værdier som eksempelvis hastighed og kvalitet – altid 

med kunden i centrum. Vi vil til enhver tid gøre alt for kunderne i lokalområdet i og 

omkring Ringkøbing. Vi udskyder gerne frokostpausen, når det spidser til, og den 

fleksibilitet ved jeg, at kunderne sætter pris på, siger Daniel Kirsten

Han stammer fra Esbjerg-egnen, er uddannet automontør og har de seneste seks år 

høstet bred erfaring hos Super Dæk Service i Måde og Kjersing ved Esbjerg. I Måde 

havde han fokus på ”det tunge” – altså lastbiler, landbrug og industri – mens han i 

Kjersing specialiserede sig i arbejdet med person- og varevognsdæk. Daniel arbej-

der meget målrettet og er i fritiden aktiv med fodbold, løb og mountainbikecykling.

BÅDE DÆK- OG AUTOVÆRKSTED

Foruden Daniel tilknyttes afdelingen en mekaniker, for den landsdækkende Super 

Dæk Service kæde med mere end 60 afdelinger tilbyder ud over kvalificeret rådgiv-

ning og vejledning omkring dæk af alle slags også alle former for autoreparationer 

på person- og varebiler. Herunder alt lige fra serviceeftersyn – også under fabriksga-

ranti - reparation af stenslag, olieskift, klargøring til syn mm.

- Vi har i den grad baglandet i orden fra den landsdækkende kæde, vi er del af. Det 

indebærer ikke mindst efteruddannelse af alle medarbejdere og stor leveringssikker-

hed, siger Daniel Kirsten.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST

Kontakt Daniel Kirsten, telefon 2564 9061.

UNGE OG FRISKE 
KRÆFTER TIL
SUPER DÆK SERVICE 
RINGKØBING
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Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med mere end 60 

 autoværksteder 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.


