Driftsleder til Rehabiler og Busser A/S
Er du skarp til at optimere processer og planlægning, og trives du med ledelse og budgetansvar, så har vi
jobbet til dig. Vi søger en produktions- og procesorienteret driftsleder til specialopbyg af biler og busser på
vores lokation i Børkop.
Du bliver ansvarlig for at løbende at administrere, at vores processer forløber smidigt og optimalt, i
henhold til de mange biler og busser der opbygges gennem året. Du har solid erfaring med, eller kendskab
til, at arbejde med LEAN i en bilproduktion, bilopbygningsværksted eller lignende branche.
Et udpluk af dine ansvarsområder:
-

Produktionsplanlægning, herunder tidsstyring
Kontrakt og tilbudsafgivning til kunder
Proces- og produktionsoptimering
Mål- og budgetansvarlig
Personaleansvarlig for to værkførere og 18 montører

Personaleleder med forretningsforståelse og godt købmandsskab
Vi forestiller os, at du har en uddannelse som produktionsingeniør, maskinmester eller en anden
uddannelse med forståelse for processer og teknik. Du har erfaring med opbygning af biler fra et lignende
job, sammenholdt med et godt købmandskab og forretningsforståelse. Du trives med at få nye kunder ind i
forretningen i form af salgsarbejde både internt og eksternt.
Som leder er du struktureret og effektiv, og har det store overblik over dit personale og dine daglige
opgaver. Du er udadvendt, positiv og samarbejdsorienteret, og du tager udfordringer med et smil.
Hvad bliver du en del af hos os?
Vi tilbyder dig at blive en del af et stort hold på 30 engagerede og fagligt kompetente kolleger fordelt på to
lokationer. Du bliver den ansvarlige driftsleder for lokationen i Børkop. Her har vi et dynamisk og uformelt
arbejdsklima, hvor der er stor frihedsgrad og mulighed for at præge løsninger og processer.
Rehabiler er i øvrigt en del af Autohuset Vestergaard koncernen, som betyder at du har alle muligheder
internt både personaleudviklingsmæssigt, men også løsningsmæssigt for kunderne.
Hvilken fremtid er du med til at skabe?
Vores målsætning er at arbejde i komplette løsninger med den bedste lokale service, der leverer hele
værdikæden inhouse til vores kunder. Du skal dele vores ambition om at blive landets førende indenfor
specialindretninger af biler og busser, og vi er allerede godt på vej da vi i 2019 vandt årets opbygning på
Transport messen i Herning.
Vi glæder os til at dele samme passion med dig, og se hvordan vi sammen i fremtiden kan skabe en endnu
mere solid og værdiskabende forretning til gavn for vores kunder og personale.
Ansøgning og kontakt
Er du interesseret og kan du se dig selv i jobbet, så ansøg jobbet ved at trykke på ”ansøg” knappen. Vi vil
gerne læse dit CV, motiverede ansøgning og relevante papirer.
Rekrutteringsprocessen er håndteret af Optimum HR og har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at
ringe til HR Partner Nadja S. Fuglsang på tlf. 31316797.
Læs mere her om Rehabiler og Busser A/S: https://rehabiler.dk/om-rehabiler/
Læs mere om hvad vores kunder siger: https://rehabiler.dk/handicap/hvad-siger-brugerne/
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