Forretningsorienteret leder
til transportvirksomhed
Vores kunde er et datterselskab i en større koncern,
hvis forretningsområder spænder bredt. Der er tale
om en veldrevet og velindtjenende ejer-ledet koncern,
der for år tilbage har gennemført et generationsskifte.
2. generation i familien har fordelt opgaverne iblandt
sig og refererer til en professionel bestyrelse. Koncerndirektionen deltager på et overordnet plan i de forskellige forretningsområder, der i det daglige er selvkørende enheder suppleret af koncernfunktioner som
Økonomi, IT, HR, Indkøb og Marketing. Virksomheden
har domicil i Sønderjylland
Transportforretningen beskæftiger
sig primært med et nicheforretningsområde, hvor kunderne spænder fra
den mindre lokale virksomhed til store
landsdækkende danske og udenlandske virksomheder. Om end der er tale
om en niche, er konkurrencen hård, og
nogle kunder er kendetegnet ved at repræsentere stor volumen med relativt
små marginer. Konkurrenceparametre
er derfor kapacitet, service, fleksibilitet, pris og godt købmandskab. Forretningen har gennem en årrække været
udfordret, og som konsekvens heraf er
man derfor i gang med at trimme de
enkelte led i værdikæden. Dette arbejde
vil pågå en kort periode endnu.

Det fremadrettede overordnede tema
er lønsom organisk vækst. Du får det
fulde ansvar for den daglige drift af
forretningen, og du vil blive målt på
dine indsatser og dine resultater.
Du får til opgave at udarbejde en forretningsplan, hvor du i samarbejde med
ejerne sætter mål og rammer for din og
forretningens performance.
Organisationen vil fremadrettet bestå
af ca. 60-70 kompetente og erfarne
medarbejdere, for hvem du får rollen
som spillende træner.
Du refererer til ejerne og vil indgå i
koncernens brede ledergruppe.
Den rette kandidat til jobbet kommer
fra et tilsvarende job i transportbranchen. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi ser
gerne at du allerede har bevist din evne
til at drive og udvikle et tilsvarende
forretningsområde, og derigennem har
skabt lønsom vækst. Du har erfaring og
indsigt i gældende regler, lovgivning
og overenskomster på området.
Du har en værdibaseret tilgang til
ledelse, hvor dialog og samarbejde er
dine primære værktøjer.
Som person er du kendetegnet ved at
have et indgående kendskab til din

forretning, og du har en forretningsorienteret tilgang til opgaven. Som leder
er du empatisk og motiverende, og du
evner at få det bedste ud af dit hold.
Du kan gå foran og sætte retning, og
du evner at bevare overblikket også i
pressede situationer. Du kan begå dig
på alle niveauer, og du forstår balancen
med at give plads til handlefrihed og at
skære igennem, når det er påkrævet.
Vi ser gerne at du selv kan spille forskellige pladser på holdet når det er
nødvendigt.
Du tilbydes et spændende og udfordrende job, der for den rette kandidat
rummer gode muligheder for både
personlig, faglig og ledelsesmæssig
udvikling. Der er tale om en relativ flad
organisation med kort vej fra beslutning til handling. Omgangstonen er
uformel, og virksomheden er kendt for
et uhøjtideligt arbejdsmiljø med plads
til humor. Løn og ansættelsesvilkår
forhandles individuelt.
Har du forudsætningerne for at skabe
succes i dette job, og har du mod på nye
udfordringer, så send din ansøgning
mærket ”AC-0416” til job@comentum.
dk. Har du spørgsmål er du velkommen
til at kontakte os på telefon 73 62 90 00.
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