SKADESERVICE DANMARK SØGER DEN DYGTIGSTE OG MEST AMBITIØSE

REGIONSCHEF TIL JYLLAND OG FYN
Skadeservice Danmark søger en ambitiøs Regionschef til
Jylland og Fyn, som sammen med vores øvrige kompetente medarbejdere kan varetage spændende og udfordrende
opgaver i vores tre afdelinger i henholdsvis Aalborg, Aarhus og Kolding.
Det er afgørende, at du som Regionschef har høje ambitioner
om at optimere Skadeservice Danmark og udvikle vores nuværende og kommende afdelinger, således at virksomheden
også i fremtiden fremstår i særklasse med høj kvalitet, stærke
kompetencer og med kunden i centrum.
Som Regionschef vil du få det overordnede ansvar for hovedområderne salg, økonomi, vækst, kvalitet/service, driftsoptimering og personaleledelse i regionen. Desuden vil du indgå
i den øverste ledelse af Skadeservice Danmark og referere
direkte til den adm. direktør.
DU FÅR ANSVAR FOR AT:
•
videreudvikle og skabe ekstraordinær positiv vækst for
virksomheden i regionen
• medvirke til udvikling og implementering af aktiviteter til
forbedring af arbejdsprocesser og samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
• pleje afdelingens kunder og leverandører
• have ansvaret for besigtigelser og afgive tilbud samt rapportering
• sikre korrekt kvalitetsopfølgning og klagesagsbehandling
•
afholde MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtaler),
udarbejde udviklingsplaner og igangsætte aktiviteter
• rekruttere og opsige medarbejdere samt forhandle løn
• styre den samlede økonomi i regionen

VI FORVENTER, AT DU KAN:
• sikre og synliggøre mål for medarbejdere med en motiverende ledelsesstil
• besidde evnen til eksekvering og forandring.
• skabe tillid og respekt samt give ros og ris i konstruktiv form
• udvikle medarbejdernes evner og færdigheder
• være resultatorienteret og bevare overblikket i pressede situationer
• udvikle og optimere vores kvalitetskoncept, med fokus på
medarbejdere og kunder.
• overholde og tilføre organisationen de nødvendige kompetencer til overholdelse af driftsøkonomi & -budget
Desuden forventer vi, at du har ledelseserfaring fra tidligere
stillinger på højt taktisk niveau, teknologikendskab på rimeligt niveau og en bred forretningsforståelse med indsigt i mekanismerne i servicebranchen.
Ligeledes kan du forvente, at du løbende skal gennemføre
alle Skadeservice Danmarks relevante og interne kurser.
Løn og ansættelsesvilkår er særdeles attraktive og forhandles individuelt.
VIL DU MED PÅ REJSEN, SÅ SEND DIN ANSØGNING TIL:
Send din motiverede ansøgning og CV med teksten ”Regionschef” til jbs@vinderrekruttering.dk senest den 21.12.2018.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte John Sørensen, JBS Vinderrekruttering, på +45 2370 1111,
eller adm. direktør Birger Kuntkes, direkte på +45 2550 9000.
Læs mere om Skadeservice Danmark på
www.skadeservice-danmark.dk

