VI SØGER EN

TEKNISK PROJEKTLEDER
- DER HAR POTENTIALE TIL AT UDVIKLE SIG TIL TEKNISK CHEF

OM JOBBET:
Moland Byggevarer A/S er i en kraftig ekspansionsfase, hvor der er en
positiv stigning i aktivitetsniveauet. Vi søger en teknisk projektleder, der
har potentiale til at udvikle sig til teknisk chef.
I første omgang skal du lede 4 personer i afdelingen, samtidig med at du
udfører, styrer og koordinerer projekterne i teknisk afdeling. Det drejer
sig om både interne udviklingsprojekter med forskellige medarbejdere
og interessenter i Moland, og eksterne udviklingsprojekter med kunder,
konsulenter, leverandører og andre interessenter.
Som teknisk projektleder har du domicil i Skive, og refererer til indkøbsog logistikchefen. Du får ansvaret for at følge, planlægge, koordinere og
dokumentere produktporteføljen, samtidig med at du har et meget tæt
samarbejde med indkøbs- og salgsfunktionerne. Du skaber både fremdrift og justerer selvstændigt frem mod best practise, både i forhold til
produkter, reklamationer, projekter, kompetenceudvikling og udvikling.
DIN PROFIL:
Vi forventer at du:
// Er en dygtig tekniker og projektleder, der kender værdien af sin
faglighed.
// Er systematisk, grundig og resultatorienteret i din varetagelse af
opgaver og er god til at bevare overblikket over mange forskellige
opgaver.
// Har en uddannelse som bygningsingeniør, eller alternativt som bygningskonstruktør med ambitioner.
// Har ambitioner om at blive teknisk chef.
// Har kommerciel erfaring, og kender byggeriets juridiske spilleregler.
// Er vant til at pleje, og udfordre entreprenører, bygherrer, kunder, serviceteknikere og andre, med tekniske løsninger af en høj kvalitet.
// Kender vigtigheden med varige relationer ved reklamationer og salg uden at gå på kompromis med fagligheden.
// Bruger og kender den tid og den faglige dygtighed, der er nødvendig
for at skabe vedvarende relationer, både eksternt som internt.
// Har en god omgangstone, og har let ved at komme i positiv og serviceorienteret kontakt med mennesker.
// Tænker naturligt på dine interessenter og opbygger tillidsfulde relationer til kolleger og kunder.

Om virksomheden:

Moland er en professionel og kompetent verden, hvor kunden altid
kommer først. Moland gruppen er
blandt Skandinaviens førende leverandører af byggematerialer.

har vi udviklet vores produkter i tæt
samarbejde med vores leverandører.
Vi følger hele tiden udviklingen, i en
dynamisk og stærkt konkurrencepræget byggebranche.

Vi sælger byggevarer til et bredt udsnit af de Skandinaviske byggematerialeforhandlere. I mere end 25 år

Vores produkter er med til at skabe
de perfekte rammer, såvel inde som
ude og vores systemer og løsninger

// Tænker positivt og motiverer dig selv. Du vil arbejde meget selvstændig og skal træffe selvstændige beslutninger, der er gennemtænkte,
systematiske og strukturerede.
// Er klar og tydelig i dine udtalelser. Kunder, kollegaer og bagland ved at
de til hver en tid kan stole på det, du siger.
// Kan tale og skrive dansk og engelsk ubesværet og flydende. Kan du
tale og skrive tysk på et fornuftigt niveau, er det en yderligere fordel.
// Kan bruge Office pakken, og har du kendskab til Axapta er det en fordel.
// Du har naturligvis kørekort til personbil.
VI TILBYDER:
// En særdeles attraktiv lønpakke, i en ekspansiv virksomhed.
// Mulighed for at blive teknisk chef.
// Faglig og professionel sparring og udfordring af kollegaer, der ved
hvad de taler om.
// Introduktion og hjælp i opstartsfasen.
// En sikker arbejdsplads i en travl og professionel virksomhed.
// Udfordring gennem opstart i et professionelt og teknisk udfordrende
forretningsområde. Dit primære fokusområde vil i starten være trægulve, og derefter vores andre produktgrupper.
// En dynamisk og spændende hverdag, hvor du får mulighed for at bruge din uddannelse, dig selv, og vise hvad du kan. Det er dig, der gør
forskellen overfor kunder, entreprenører og serviceteknikere.
// Et inspirerende miljø.
// Særdeles gode muligheder for vækst gennem et solidt bagland og
professionelle produkter.
Mener du at kunne leve op til ovenstående, så mail din ansøgning og dit
CV til os.
Den vedhæftede fil skal kaldes dit fornavn og efternavn samt ”Teknisk
Projektleder”.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Henrik Gårde-Michelsen på tlf. 2147 1797 eller
Bjarne Sørensen på 5178 2804.
Mail din ansøgning til: Karin@michelsen-hr.dk
Tiltrædelse efter aftale.

giver bygherre, arkitekt og de udførende et væld af tekniske løsninger
og designmæssige muligheder.
Vores motto er, at vi er til for vores
kunder og med os som samarbejdspartner kan de forvente rådgivning
af højeste kvalitet, maksimal service
og tæt opfølgning på de byggesager
vi inddrages i.

Hos Moland er troværdighed, engagement og godt humør en grundsten. Moland gruppen består af selskaberne: Moland Byggevarer A/S,
Wimex ApS og Moland Byggvaror
AB, Sverige.

www.moland.dk

