SERVICECHEF
DIN BAKGRUND
Vi söker dig som är en målinriktad lagledare och som är van att aktivt jobba med coachning av dina medarbetare
för att skapa trivsel och utveckling på arbetsplatsen. Då vi också har stort fokus på nöjda kunder så är det viktigt att
du är serviceinriktad, social och positiv. Dessa egenskaper visar du självklart även gentemot dina medarbetare på
jobbet och bidrar med prestigelöshet och god stämning.
Som person har du en tydlig och ärlig ledarstil. Du driver dina frågor självständigt tillsammans med teamet och har
en förmåga att ta tag i saker och sätta dig in i en komplicerad affär. Affärsmässighet är en självklarhet.
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning. Branscherfarenhet är meriterande, men din vilja och förmåga att
arbeta som ledare är det viktigaste.
OM ROLLEN
Som Servicechef har du budget- och operativt ansvar samt fullt personalansvar för våra verkstäder i Halmstad och
Falkenberg. Dina arbetsgrupper består totalt av ca 30 kunniga och engagerade medarbetare med olika
ansvarsområden. Du har också ansvar för de affärsmässiga kontakterna med våra kunder på verkstäderna. I rollen
är du en självklar del av företagets ledningsteam.
VARFÖR REJMES TRANSPORTFORDON
Rejmes Transportfordon har två av Sveriges finaste anläggningar för lastbilar. Vi är expansiva och jobbar aktivt med
att utveckla verksamheten. Hos Rejmes Transportfordon erbjuds du ett ansvarsfullt arbete på en stimulerande,
kundnära arbetsplats med god gemenskap och trevliga arbetskamrater. Du får arbeta med stor bredd och
helhetssyn. Korta beslutsvägar ger dig möjlighet att snabbt omsätta dina kunskaper och idéer i praktisk verksamhet.
Du kommer också att ha mycket goda möjligheter till kompetensutveckling.
KONTAKTPERSONER
Lena Brantberg, Rekryteringskonsult, BraPersonal, 0703-50 89 09
Anders Malmberg, VD, Rejmes Transportfordon AB, 035-280 91 21
ANSÖKAN
Märk ansökan ”Servicechef”
Eftersom vi tillämpar löpande urval vill vi gärna ha din ansökan snarast! Dock senast 2018-12-31.
Välkommen med din ansökan till rejmes-servicechef@brapersonal.nu

I rekryteringen samarbetar Rejmes Transportfordon AB med BraPersonal
Sverige AB. Anställning sker direkt på Rejmes Transportfordon AB.

