VI SØGER:

AFDELINGSLEDER MED AMBITIONER
OG GODE LEDEREVNER TIL VORES
AFDELING I THISTED

EN SIKKER FORBINDELSE

Hos Jysk Elteknik er der gang i forretningen! Med 4 afdelinger og over
100 friske folk, leder vi lige nu efter en dygtig afdelingsleder til
at drive vores afdeling i Thisted, som rummer spændende opgaver til
både private og erhverv.

Lyder det som
noget for dig?
Så glæder vi os til
at høre fra dig.

Ordrebogen er fuld og organisationen er på plads. Som afdelingsleder
får du masser af selvstændighed og luft til at gøre det, du er bedst
til. Din hverdag understøttes med både strategi og administration fra
vores ’hovedkontor’, som tager sig af alt fra forretningsudvikling
til markedsføring og fakturering.
Du bliver en vigtig medspiller i en virksomhed i kraftig vækst, hvor du
får direkte indflydelse på mange elementer i vores fremtidige rejse. Du
får ansvar for ledelse, økonomi og tekniske opgaver i samarbejde med en
administrativ medarbejder samt ca. 25 fagtekniske medarbejdere.

Har du spørgsmål, så ring på
tlf. 21 41 69 31, og spørg
efter Troels.
Vi ser frem til at modtage
din ansøgning på mail
ASM@jyskel.dk senest den
31/5 Kl. 12.00.

Dine opgaver bliver:
• Motivation og ledelse af medarbejdere med fokus på styrkende og
understøttende kommunikation i et uformelt og tillidsfuldt miljø
• Sikring af afdelingens økonomi og ressourceplanlægning samt
opfølgning på KPI’er
• Udvikling af samarbejde med underentreprenører, rådgivere,
ingeniører, arkitekter, bygherrer og private kunder
• Projektering, beregning og udførsel af spændende, forskelligartede
opgaver og projekter, som er et mix af nybyggerier, renoveringer
samt serviceopgaver for private og erhverv
• Indkøb og lagerkontrol i afdelingen

Om dig:
• Du er en dygtig personaleleder, der med personlig gennemslagskraft
motiverer medarbejderne omkring dig på en god og tillidsfuld måde.
Du spotter naturligt, hvem der har brug for et skulderklap og et hep.
• Du har en selvstændig i maven og tager ofte personligt ansvar
for de opgaver, der ligger foran dig. Samtidig trives du med
en velsmurt organisation bag dig.
• Du har en relevant faglig baggrund eller faglig forståelse,
fx som elektriker, el-installatør eller maskinmester.

Om Jysk Elteknik
Vi er en stor, velkonsolideret virksomhed med afdelinger i Thisted,
Hurup, Nykøbing og Skive. Vi har et bredt spænd af kompetencer og
kan på tværs af vores afdelinger løfte næsten alle erhvervsspecialer.
Du får over 100 friske kolleger og vil opleve en uformel omgangstone
og et godt sammenhold. Her er en positiv attitude, hvor alle hjælper
hinanden, og vi tilbyder ordentlige lønvilkår og sundhedsforsikring.

Jysk Elteknik A/S
THISTED
Karetmagervej 2
7700 Thisted
97 92 27 00
HURUP
Toftegade 48
7760 Hurup
96 69 36 36
NYKØBING MORS
Elsøvej 214 - 218
7900 Nykøbing Mors
97 74 40 66
SKIVE
Jegstrupvej 4M
7800 Skive
96 69 36 26
THISTED EL-FORRETNING
BUTIK
Winthersmøllevej 3
7700 Thisted
97 92 40 00

