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Afdelingsdirektør til XL-BYG Hals 
 
 
Har du evnen og lysten til at lede og udvikle dygtige medarbejdere gennem salgsledelse? Trives du 
med udfordringer i hverdagen og lysten til at vinde i en resultatorienteret organisation? Så er det 
dig vores kunde leder efter lige nu. 
 
Nu får du muligheden for at blive en del af en professionelt drevet kæde, som har udviklet sig 
positivt igennem mange år, som sammen med et dygtigt og engageret team står klar til, at nå 
målene i fælleskab med dig.  
 
XL-BYG Hals er en forretning der er i vækst og ikke går på kompromis med kvaliteten og servicen i 
salgsarbejdet med både private og professionelle kunder.  
 
Har du det, der skal til for at blive den nye afdelingsdirektør hos XL-BYG Hals, så læs mere her. 
 
 
STILLINGEN 
Som afdelingsdirektør bliver du sammen med teamet ansvarlig for den daglige drift og salget af 
byggematerialer til både private og professionelle kunder i området. Dine primære opgaver bliver 
at forsætte den positive udvikling som XL-BYG Hals er inde i, drive forretningen og medarbejderne 
mod nye mål igennem din respektfulde ledelsesstil. Du indgår således i driften med kunder, salg, 
kundebetjening og indkøb.  
 
Opfølgning er lig med succes i stillingen, så du skal sikre opfølgning på aftalte initiativer have en 
struktureret tilgang og overblik til det, at arbejde med kunder og salg. 
 
Arbejdsopgaverne er følgende: 

o Planlægge og gennemføre salgsfremmende aktiviteter sammen med medarbejderne 
o Drive og følge op på kampagner igennem XL-BYG 
o Udbygge og vedligeholde kunderelationer 
o Drive og motivere salgsledelse igennem medarbejderne  
o Optimere processer og sortiment 
o Driftsoptimering 

 
  
KANDIDATEN 
Du har flere års erfaring fra byggemarked eller trælasthandel og kan dokumentere gode resultater 
inden for salg og ledelse. Du er inspirerende og har en resultatorienteret tilgang til opgaverne, du 
besidder et højt drive og befinder dig godt i et mindre team, hvor alle respekterer hinanden og 
løfter i samlet flok. Gennem din ledelsesstil mestrer du kunsten, at skabe vækst og udvikling 
sammen med dine kollegaer og kunder. Vi forventer en stor og solid forretningsforståelse hvor du 
er ansvarlig for nøgletal og budgetter.   
 
Udover det besidder du følgende kompetencer: 
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o Er målorienteret og handlekraftig i din ledelsesstil 
o Du går forrest og viser synlig ledelse 
o Har stor erfaring med salg og salgsledelse rettet mod B2B og B2C 
o Har en positiv adfærd og motiverende indflydelse på andre  
o Forstår at arbejde både struktureret og målrettet igennem andre 
o Analytisk og god købmand 

 
 
DER TILBYDES 
Der tilbydes attraktive ansættelsesvilkår, og mulighed for personlig udvikling. Du kommer til at 
indgå i et proaktivt arbejdsmiljø, hvor du har mulighed for at præge din egen arbejdsdag. Et 
spændende job i en veldrevet virksomhed. 
 
Et stærkt og professionelt brand med en effektiv markedsføring, dygtige kollegaer og organisation 
står klar til at hjælpe dig godt på vej. 
 
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte enten Thomas Aagaard på 2373 3913 
eller Morten Elbro på 2858 0056. 
 
 
ANSØGNING 
Ansøgning mrk. ”Afdelingsdirektør XL-Byg” sendes til: 
 
Morten Elbro 
mel@insightments.dk 
 
  


