Service- og montagechef
Forretningsudvikling og Ledelse
Nassau Door A/S, der er en del af Nielsen & Nielsen-koncernen, ønsker at sætte større fokus på driften og
udviklingen af området Service- og montage. Med reference til den adm. direktør får du til opgave at skabe
yderligere lønsom vækst og for at øge effektiviteten indenfor området. Service og montage udgør en stadig
større del af den samlede forretning. Området beskæftiger ca. 77 medarbejdere, heraf 2 technical
supervisors, 50 serviceteknikere og 25 montører. De væsentligste opgaver bliver at sætte mål og rammer, og
du leder området gennem en tæt opfølgning på de væsentligste KPI’er.
Jobbet henvender sig til kandidater med en bred og solid ledererfaring indenfor industrien – og gerne fra et
sammenligneligt job. Den rette kandidat har en forretningsmæssig tilgang til opgaven, idet der ligger en stor
opgave i at realisere yderligere forretningsmuligheder i området. Din uddannelsesmæssige baggrund er
formentlig teknisk med en kommerciel overbygning. Du har en grundig indsigt i DI’s overenskomstområde,
og du har bred erfaring med forhandling med de faglige organisationer og lokale repræsentanter.
Som person er du karismatisk med en god gennemslagskraft. Du går gerne foran og viser vejen, samtidig
med at du har blik for hvordan en enhed af denne størrelse bedst ledes og skaber fremdrift. Du er
resultatorienteret med en købmandsmæssig tilgang til tingene, og du evner at kommunikere med folk på alle
organisatoriske niveauer. Din ledelsesstil er på den ene side kendetegnet ved en klar og tydelig fremtoning
med en fast hånd om tingene når det er påkrævet, og på den anden side en pragmatisk tilgang uden behov
for at bestemme alting, når det giver mening.
Du tilbydes et spændende og udfordrende job i en virksomhed i en spændende udviklingsproces. Der er tale
om en flad organisation med en åben, uhøjtidelig og fri omgangstone. Opgaver og ansvar går hånd i hånd, og
du vil få gode muligheder for at præge indholdet i jobbet. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt på
et attraktivt niveau.
Er du klar til nye udfordringer, og har du det der skal til at skabe succes i dette job, så send din ansøgning
mærket ”SM-0314” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte os på
telefon 73 62 90 00.
Nassau Door A/S omsætter for ca. DKK 500 mio. Og er en del af Nielsen & Nielsen Holding A/S. Gennem
datterselskaber og forhandlere er virksomheden repræsenteret i det meste af Europa og i en række
oversøiske lande. Du kan læse mere på www.nassaudoor.dk.

