A.L. Del-Pin A/S søger afdelingsleder til Esbjerg
Del-Pin søger en selvstændig og pro-aktiv afdelingsleder til afdeling med stort potentiale
Del-Pin er med ni afdelinger i Syddanmark, landsdelens største privatejede virksomhed inden for
materieludlejning til private og professionelle.
Kunderne er i centrum, og vi lægger stor vægt på en professionel og kompetent rådgivning af såvel
erhvervskunder som private kunder. Vores maskinpark er altid opdateret og serviceret, dette giver stor
tryghed og driftssikkerhed for vores kunder.
Dine kvalifikationer
Du har dokumenteret ledelseserfaring fra et lignende job
Du har et bredt kendskab til vores materiel og brugen af dette
Du er kundeorienteret, og det er naturligt for dig at yde en optimal service
Du har et stort netværk inden for bygge- og anlægs-branchen i Esbjerg området
Du ser muligheder frem for begrænsninger
Dine opgaver og ansvar
Som afdelingsleder er du overordnet ansvarlig for den samlede drift af din afdeling, herunder bl.a.:
•
Kundepleje, der sikre et godt og stabilt kundegrundlag
•
Sikre optimal udnyttelse og vedligeholdelse af afdelingens materiel
•
Sørge for intern koordinering, arbejdsfordeling og information
•
Pleje og udvikle afdelingens medarbejdere
•
Løbende at udvikle og forbedre afdelingen
•
Sikre et frugtbart samarbejde med andre afdelinger
Personlige egenskaber
•
Du møder dagen med et smil
•
Du er løsningsorienteret og positiv
•
Du er engageret og struktureret
•
Du er fleksibel og ansvarsbevidst
Vi tilbyder
•
En stilling med gode udfordringer og stor frihed
•
Ansvaret for en afdeling med et stort potentiale
•
En virksomhed med en fri omgangstone og gode kollegaer
•
En velkonsolideret og velrenommeret virksomhed i vækst
Ansøgning
Jeg hører gerne fra dig, og du er meget velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon for yderligere
dialog omkring stillingen og virksomheden.
Ansøgning med relevante bilag bedes sendt til nh@delpin.dk
Samtale og ansættelse efter nærmere aftale - vi venter gerne på den rette.
Med venlig hilsen
Niels-Henrik Hedegaard
Adm. Direktør
Tlf 40 18 98 99
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