S E RV I C E L E D E R T I L V V S
LEDELSE - SERVICE - TEAMPLAYER

Vi er inde i en positiv udvikling og søger derfor en
serviceleder indenfor VVS til vores afdeling for
erhvervs- og privatservice.
Du skal søge jobbet fordi:
Du er med hele vejen fra indkøb, forhandling med
leverandører til styring af vores serviceteams.
Du vil være serviceleder med VVS-opgaver for
både erhvervskunder og private.
Du vil arbejde i en virksomhed der favner bredt
fra VVS til EL, Ventilation og tag- og facadearbejder.
Du vil arbejde i Nordsjællands største installationsforretning.
Jobbet:
Du bliver ansvarlig for at beregne priser på serviceopgaver.
Du leder serviceopgaver fra start til aﬂevering.
Du bliver ansvarlig for økonomien i opgaverne.
Du skal styre og lede vores teams.

Du skal deltage i møder med kunder.
Du skal deltage i statusmøder med servicechefen
hver 14. dag.
Du medvirker til at vedligeholde gode relationer
til vore kunder.
Vi tilbyder dig:
En varieret hverdag der tager udgangspunkt fra
hovedkontoret i Birkerød og til vores kunder i
Hovedstadsområdet og på Sjælland.
Et godt og humoristisk arbejdsmiljø.
Du bliver tilbudt faglig, personlig og ledelsesmæssig udvikling.
Flad organisation med korte beslutningsveje.
Din faglighed:
Du er uddannet indenfor VVS og gerne med en
videregående uddannelse som f.eks. VVS-tekniker/
installatør.
Vi forventer du har 5-10 års erfaring som serviceleder indenfor VVS.

Dine personlige kompetencer:
Du er struktureret og målrettet i din arbejdsform.
Du har gode lederegenskaber og du forstår at
skabe arbejdsglæde omkring dig.
Du er teamplayer og kundeorienteret.
Du har ﬂair for godt købmandsskab og kan forhandle og indgå aftaler med kunder og samarbejdspartnere.

Høi & Thomassen A/S gennemfører indledende
telefoninterviews inden ansøgningsmaterialet
sendes til Poul Sejr Nielsen A/S som gennemfører
samtaler med relevante kandidater.
Vi har ingen ansøgningsfrist og gennemfører
interviews løbende. Når vi har fundet den rette
kandidat, tager vi stillingsannoncen af hjemmesiden. Søg derfor stillingen hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere:
Så ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på
tlf.: 29 27 71 88.
Ansøgning:
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte
stillingen og alle henvendelser sker hertil. Din
henvendelse bliver behandlet fortroligt.
Ansøgning og CV på dansk kan kun sendes via
denne mail: 135@ht-rekruttering.dk

Poul Sejr Nielsen A/S er Nordsjællands største teknikentreprenør med mere end 100 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 130 mio. kr. Vi leverer serviceydelser og totalløsninger indenfor EL-VVS-Ventilation samt tag- og facadearbejder. Vi har 40 servicebiler der leverer service til private, boligforeninger og erhverv
på hele Sjælland.

