Vandchef
Drikke- og spildevand
Vil du være et fagligt fyrtårn – internt blandt
medarbejderne og eksternt i branchen?
Har du erfaringen og tyngden til ikke blot at
gennemføre de ambitiøse mål, der allerede er
sat, men også at sætte den fremtidige dagsorden?
Kan du engagere, kommunikere med og lede 50
medarbejdere direkte og gennem ledere?
Til at indgå i Arwos’ øverste ledelse søger
vi en visionær og forretningsorienteret
Vandchef, der kan tage Arwos til det næste
niveau i en spændende udviklingsproces.
Arwos er kendt i branchen som en virksomhed, der påvirker og sætter dagsordenen for
den teknologiske og videnskabelige udvikling i branchen – bl.a. samarbejder vi om
forskning med de højere læreanstalter på
forskellige områder.
Vandområdet er organiseret i tre forretningsområder i Arwos – Produktion, Distribution og Projekt/Proces, der hver ledes af
en teamleder. Samlet beskæftiger området
ca. 50 veluddannede og motiverede medarbejdere.
Det bliver Vandchefens opgave at sikre eksekveringen af de mål og handlingsplaner,

der allerede er lagt for området. På den lidt
længere bane får du ansvaret for at sætte
nye ambitiøse mål, og det forventes, at du
rummer potentialet til at tage området til et
højere niveau i den fremtidige forretningsmæssige udvikling af virksomheden.
Om dig
Du har en baggrund som ingeniør, gerne
suppleret med en kommerciel overbygning.
Det vil være et plus, hvis du tillige har en
projektlederuddannelse.
Du har stærke kommunikative evner, og du
evner at formidle også komplekst stof på en
let forståelig måde.
Din praktiske erfaring har du fra en tilsvarende opgave, alternativt har du beskæftiget dig som leverandør til branchen.
Vi forventer, at du har en opdateret viden
inden for området, og at du rent fagligt har
den tyngde der skal til, for at kunne gå forrest både internt og eksternt.
Vi leder efter et fagligt fyrtårn, som naturligt er det sted man søger inspiration
og gode råd. Vi ser ligeledes gerne, at du
allerede har et etableret netværk blandt
de interessenter, der omgiver branchen –
alternativt at du hurtigt vil være i stand til
at etablere det.

Jobbet indeholder direkte ledelse og ledelse
gennem ledere. Det vil være et plus, hvis du
har prøvet det før, men ikke et krav.
Som person er du åben og udadvendt, og
du har udpræget gode samarbejdsevner.
Du er visionær og kan være en drivkraft i
udviklingen af nye metoder og processer,
der giver en bedre drift. Du er målrettet
og resultatorienteret, og du har en forretningsmæssig tilgang til opgaverne.
Du tilbydes et meget spændende job i en
virksomhed, der hele tiden er i udvikling.
Branchen står over for store udviklingsog forandringsopgaver i de kommende år,
hvilket giver både faglige, ledelsesmæssige
og personlige udviklingsmuligheder. Du vil
indgå i en meget uformel organisation med
plads til både høje ambitioner og godt humør. Løn og ansættelsesvilkår forhandles
individuelt efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har du
forudsætningerne for at løse denne opgave,
så send din ansøgning mærket ”VC-0116”
til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7362 9000.
Du kan læse mere om Arwos og tilegne dig
mere faktuel viden på www.arwos.dk.
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