AFDELINGSLEDER DER VIL DRIVE EN
VVS-INSTALLATIONSVRKSOMHED I NÆSTVED
HØI & THOMASSEN SØGER PÅ VEGNE AF POUL SEJR NIELSEN A/S

Du vil skabe, lede og drive en VVS-Installationsvirksomhed.
Du vil se ting ske, have fokus på alt det faglige og slippe for det administrative.
Din arbejdsdag:
Du varetager den daglige ledelse af afdelingen.
Du har kontakt til kunder i Syd- og Vestsjælland, bl.a. kommuner, boligforeninger, virksomheder og privatkunder.
Dine opgaver:
Du sætter rammerne for afdelingens hverdag.
Du har det ledelsesmæssige og økonomiske og driftsmæssige ansvar for afdelingen.
Du står for indkøb, planlægger og rådgiver indenfor VVS.
Du sørger for at udførte arbejder bliver faktureret.
Du leder afdelingens montører, lærlinge og andre medarbejdere.
Hvad kan du tilbyde PSN?
Du har en baggrund som VVS-installatør, VVS-montør, bygningsingeniør m/VVS som retning, bygningskonstruktør eller
anden relevant uddannelse.
Du har min. 7 års erfaring med styring og ledelse af VVS-projekter.
Du kan have erfaring som ejer eller leder af en VVS-installationsforretning, projektchef, tilbudschef, overmontør, serviceleder eller lign.
Hvad kan PSN tilbyde dig?
Har du et entreprenør eller iværksættergen, vil denne stilling opfylde dine drømme om at kunne skabe, lede og drive en
”forretning i forretningen”.
Du slipper for det administrative bøvl i form af administrative opgaver som bogføring, IT, Indkøbsaftaler, kontor, biler osv.
Oveni får du en løn du kan leve af.
Hvis du vil vide mere:
Så ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på tlf. 29 27 71 88.
Vil du søge denne stilling?
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte stillingen og alle henvendelser sker hertil. Din henvendelse bliver behandlet fortroligt.
For at beskytte dine persondata skal ansøgning og CV sendes i Word- eller pdf. Den skal være på dansk og skal sendes
via denne mail: 227@ht-rekruttering.dk Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette, bliver ikke behandlet og slettes
umiddelbart.
Du få retursvar til den mail du sender dit CV fra.
For at beskytte dine persondata er det vigtigt at du kun bruger denne mail til denne stilling. Du kan se vores privatlivspolitik her: www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf
Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi stillingen af vores hjemmeside: www.ht-rekruttering.dk/job.php

as
Vi har fokus på at finde og håndplukke dygtige og
engagerede chefer, ledere og specialister.
www.ht-rekruttering.dk/job.php

