Adm. direktør
Forretningsudvikling og ledelse
Med reference til virksomhedens bestyrelse får direktøren det overordnede ansvar for
virksomhedens daglige drift, ledelse og udvikling. En stor del af opgaven har fokus på
øget vækst, og direktøren forventes selv at være den aktivt udfarende i arbejdet med
at tiltrække nye kunder og løfte toplinjen. Fokus er primært rettet mod
hjemmemarkedet og de nære eksport markeder. Den eksisterende kundeportefølje er
kendetegnet ved, at relationerne er meget langvarige, og der er tale om egentlige
partnerskaber, hvor man indgår i kundernes udviklingsarbejde og derigennem er med
til at skabe merværdi hos kunderne. Det er med dette afsæt, at forretningen ønskes
videreudviklet. Herudover er det direktørens opgave at sikre, at virksomhedens ledere
og medarbejdere motiveres, ledes og udvikles, og at der eksekveres på de strategier
og handlingsplaner der er udarbejdet.
Den rette kandidat til dette job har en solid erfaring med ledelse og teknisk
løsningssalg til industrien. Du har en kommerciel baggrund og god teknisk indsigt, og
du trives med alle salgets facetter. Din lederstil er kendetegnet ved at være værdi- og
dialogbaseret, og du evner både at målstyre og være motiverende i samarbejdet med
dine medarbejdere. Du er uddelegerende og lader opgaver og ansvar gå hånd i hånd.
Endelig kan du dokumentere solide resultater fra en tilsvarende opgave.
Som person har du en god personlig gennemslagskraft, og du evner at gå forrest og
vise vejen. Du er analytisk og logisk velbegavet, og du evner hurtigt at gennemskue
problemstillinger og komme ind til sagens kerne. Du er struktureret og målrettet, og
du er sat i verden til at skabe resultater. Du har en holistisk tilgang til organisationen,
og evner at få et hold til at spille sammen.
Du tilbydes et spændende og udfordrende job i en mindre organisation, der både har
dyb faglig indsigt og mange års erfaring at tilbyde kunderne. Du får ansvaret for hele
værdikæden, og dermed også muligheden for at præge udviklingen og sætte retning.
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt på et attraktivt niveau.
Har du det der skal til at skabe succes i dette job, så send din ansøgning mrk. ”AD0614” til job@comentum.dk. Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at
kontakte os på tlf. 73 62 90 00. Vi gør opmærksom på, at vi holder ferie i perioden
26. juni – 20. juli 2014.
Vores kunde er en mindre, ordreproducerende leverandør, hvis produkter primært
retter sig mod industrielle kunder. Virksomheden omsætter for ca. DKK 30 mio. og
beskæftiger 24 medarbejdere. Virksomhedens domicil er beliggende i
Trekantsområdet.

