God til koordinering, ledelse, planlægning og byggestyring?
Tør du tage ansvar, kan du planlægge og kan du tale med folk? Kan du få
leveringstid, kundetilfredshed og kvalitet til at gå op i en højere enhed i en
virksomhed i positiv udvikling og som beskæftiger 110 medarbejdere?
Du befinder dig dels på landevejen, dels bag fronten hjemme på kontoret, hvor
du binder det hele sammen og skaber tilfredse kunder.
Du skal stå for
•
•
•
•
•
•

At styre ordren til den leveres inden for aftalte rammer
Den daglige kontakt til kunder og montører/produktion
Kapacitetsplanlægning i produktionen
Opstartsmøder og afleveringsforretning med kunderne
Reklamationsbehandling
Montageafdelingen, som indbefatter
• Styring af byggesager og deltagelse i byggemøder
• Instruktion af håndværkerne
• Diverse opsamlinger fra produktion/montører
• Sikring af en gnidningsløs proces, hvor der bliver taget hånd om alt
fra start til slut

Du får succes ved at
• Sørge for at dine mange bolde bliver sat i system.
• Være foran. Søge informationer og melde ærligt ud
• Skabe tillid. Du skal stå for kvalitet og ordholdenhed.
Vores ideelle kandidat har
•
•
•
•
•

En håndværksmæssig baggrund
Arbejdet som sjakbajs eller byggeleder
En byggeteknisk baggrund (tekniker/konstruktør)
Er udadvendt og kan lide at tale med folk
En høj arbejdskapacitet og arbejdsmoral
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Roust Træ A/S er et familieforetagende igennem 4 generationer med en produktion af råhuse,
vægelementer, tagelementer, træspær, færdige kviste, boksmoduler mv.. Vi beskæftiger i dag
over 100 medarbejder og er i en stadig positiv udvikling. Se mere på www.roust.dk

Send din ansøgning
Inden 1. november 2018 til Ekstern HR Partner: sonja@stokholm.dk . Du kan
høre nærmere hos adm. Direktør Claus Pedersen på tlf.: 23 32 79 78.
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