En stærk og empatisk lederprofil søges som daglig leder og direktør i en mellemstor tømrervirksomhed.
InSourze søger for kunde en stærk og empatisk daglig leder og direktør. Mulighed for medejerskab.
Virksomheden, som er beliggende i Viborg-området, ønsker et løft til næste niveau, og har derfor besluttet
at ansætte en direktør, som efter en periode får mulighed for medejerskab.
Vi forestiller os, at du er en stærk kommerciel og teknisk profil, der med betydelig erfaring fra
byggebranchen, kan sætte den strategiske kurs og selv gå foran, ved at sikre de rigtige projekter og
opgaver.
Du vil arbejde tæt sammen med den øvrige ledelse, som har lang anciennitet og erfaring i virksomheden.
Dine ansvarsområder vil bl.a. bestå i:







Fastholde den strategiske retning, som fastlægges i samarbejde med ejerne og den øvrige ledelse
Planlægge og gennemføre salgsaktiviteter, herunder opsøgning af nye projekter og nye kunder
Videreudvikle og sikre servicering af eksisterende kunder
Deltage i beregning, følge sagerne og støtte op omkring projektlederne
Etablering af indkøbsaftaler og processer i denne forbindelse
Ansvar for motivation af og aftaler med personalet

Den rette kandidat har erfaring fra byggebranchen med en uddannelse som ingeniør eller
bygningskonstruktør. Den ideelle kandidat til stillingen kan desuden nikke genkendende til flere af
nedenstående personlige kompetencer.







Du er strategisk med et ønske om at skabe vækst, samtidig med at en stabil økonomi bevares
Du er struktureret på et overordnet niveau og holder dine aftaler
Du er resultatorienteret, har et højt selvstændigt drive, og motiveres af at nå de aftalte mål
Du har en udadvendt profil, og du motiveres af at få en ordre i hus
Du trives godt i en mellemstor virksomhed med en familiær og humoristisk omgangstone
Du er empatisk og kan motivere dine kolleger, så der skabes et godt arbejdsmiljø og fælles succes

Løn og øvrige ansættelsesvilkår aftales individuelt.
Om Virksomheden
Virksomheden er en tømrervirksomhed med en lang tradition og historie. Virksomheden er familieejet og
drives efter gode håndværksmæssige traditioner. Ejerne har erkendt, at der i ejerkredsen ikke er de
nødvendige kompetencer til at bestride jobbet som daglig leder og direktør.
Virksomheden satser på hoved- og fagentrepriser i størrelsesordenen 10 til 30 mio. kr. Hertil kommer
spjæld og mindre projekter, som dog prioriteres lavere end de større projekter.
Ambitionerne er intakte, om end der ønskes en moderat vækst over en længere periode.
Virksomheden beskæftiger et kompetent og erfarent personale, der fokuserer på at løse opgaverne
troværdigt og med kvalitet. Personalet suppleres af samarbejdspartnere, som træder til, når der er flere
opgaver, end det faste personale kan løse.
Det praktiske
Ansøgning og CV stiles til Kim Møller Rasmussen, InSourze A/S på cv@insourze.com.
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