STILLINGSPROFIL
PRODUKTIONSCHEF - BYGGEBRANCHEN
Til vor kunde søges en erfaren produktionschef til at varetage
overordnede ledelse af byggeprojekter i Sydjylland og på Fyn.

den

Du skal have stor fokus på kundetilfredshed, samt have en empatisk og
motiverende tilgang til ledelse af dine medarbejdere.
VIRKSOMHEDEN
Virksomheden er totalentreprenør indenfor leverancer af enfamiliehuse til privatmarkedet.
KANDIDATEN
Du har først og fremmest fokus på at balancere den private bygherres individuelle
forventninger med den professionelle entreprenørs evne til at sikre effektiv fremdrift i
byggeriet.
Det kræver, at du har motiveret dine byggeledere til at være beredvillige og lyttende, og du
går selv forrest i forhold til at sikre tydelig og rettidig kommunikation til såvel kolleger, som
kunder.
Du har sandsynligvis en byggeteknisk baggrund med en uddannelse som eksempelvis
konstruktør, ingeniør eller lignende. Du har erfaring med ledelse fra en lignende stilling
indenfor byggeri eller alternativt i en leverandør-, rådgiver- eller servicevirksomhed med
tilknytning til byggeri.
Du er udadvendt og går til opgaverne med godt humør, og du kan kombinere din empatiske
tilgang til ledelse med den nødvendige koordinering og prioritering.
Vi forudsætter, at du har gode IT-kompetencer, har erfaring med Office-pakken og behersker
dansk på højt niveau i skrift og tale. Du forventes desuden at kommunikere ubesværet på
engelsk.
Som person er du stabil og robust og kan håndtere til tider pressede situationer. Du er god til
at holde overblikket og prioritere din tid, således at alle deadlines overholdes. Du arbejder
selvstændigt og kan godt lide at få noget fra hånden. Som leder er du kendetegnet ved, at
have en personlig gennemslagskraft og formår at få teamet til at levere.
STILLINGEN
Som Produktionschef i region Syd – Sydjylland og Fyn – vil du få reference til den tekniske
direktør.
Du får ansvaret for den samlede produktion i regionen og dit team består af 12-15
medarbejdere, som du har det fulde personalemæssige ansvar for.

 ASSESSMENT INSIDE

PRODUKTIONSCHEF

1

Foruden daglig ledelse bliver dine primære opgaver:
Tilsyn på byggepladserne
Kundepleje
Daglig ledelse af og sparring med byggeledere
Sikring af kvalitet og økonomi
Løbende optimering af processer og projekter
Du får en bred berøringsflade internt med kontakt til tegnestue og salg, men også eksternt
med leverandører, entreprenører og kunder.
Din personlige bopæl er ikke afgørende, men en optimal lokation vil være i nærheden af
Trekantområdet.
VIRKSOMHEDEN TILBYDER
Du tilbydes en stilling med en høj grad af frihed under ansvar og planlægger selv din hverdag.
Du vil blive tilbudt en attraktiv lønpakke med fast løn, pension, bonusordning, firmabil,
sundhedsforsikring m.v.
TILTRÆDELSE
Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette.
ANSØGNING
Motiveret ansøgning kan sendes direkte til:
Sten Appelon Petersen
Direktør, Insightments Danmark
Mobil:
Mail:

+45 2270 8320
sap@insightments.dk
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