Serviceleder EL
JENS KRISTENSEN EL-ANLÆG A/S
Jens Kristensen El-Anlæg A/S er en del af JKEL Gruppen, som er en moderne virksomhed i el-installationsbranchen.
Gruppen består af 4 selvstændige enheder med speciale i elinstallation og vedvarende energi, alarm og sikring samt IT.
JKEL Gruppen beskæftiger i dag 40 medarbejdere som servicerer hele Fyn og trekants området fra vores afdelinger i
Glamsbjerg, Nyborg , Faaborg og Svendborg.
Da vores dygtige service team er i en positiv udvikling og vores effektive salgsteam konstant tilfører nye kunder, vil vi
med ansættelse af en serviceleder til teamet sikre at der som i dag er konstant fokus på planlagt afvikling af vores
service ordrer samtidigt med at vores kunder bliver professionelt hjulpet med deres el opgaver.
Vi søger en serviceleder der med reference til direktionen, kan lede vores serviceteam.
Servicelederen vil have ledelsesansvaret for op til 10 elektrikere og lærlinge.
Dine kvalifikationer
• Du har erfaring med serviceplanlægning hvor du har skabt gode resultater .
• Du skabe energi og drive, således dit team er stærkt motiveret.
• Du er åben og tillidsvækkende, og formår at skabe en fælles opfattelse af opgaver og udfordringer.
• Din arbejdsform er præget af kvalitet, struktur og systematik, og følger opgaverne helt til dørs.
• Du er hurtig til at sætte dig ind i nye arbejdsopgaver, samtidig med at du viser overblik og engagement.
• Du kan med direkte reference til direktionen, tænke store tanker og løsninger uden at miste respekt for detaljerne.
• Du er tryg ved dit ansvar for økonomi med løbende opfølgning af indkøbs og aflønningsgrundlag.
• Du er rutineret bruger af MS Office pakken, KS og time/sags styring programmer.
• Du er besiddelse af kørekort til bil og gerne til trailer.
Vi tilbyder
• Et spændende job i en dynamisk virksomhed, hvor du vil indgå i et stærkt team med et godt arbejdsklima.
• Et samarbejde med KNX / CTS / ABA / AIA / IT teams på dine opgaver
• Et job hvor engagement værdsættes, både af ledelse og dygtige kollegaer.
• En arbejdsplads der giver mulighed for at udvikle sig og skabe succes, både på kort og langt sigt.
• En mulighed for at arbejde sammen med dygtige projekt teams, der er fagligt stærke.
• Et samarbejde med HR om lærlinge, hvor der er fokus på at uddanne nogle af Danmarks bedste elektrikere.
• Mulighed for efteruddannelse som en naturlig del af jobbet.
• En løn der modsvarer dine kompetencer og resultater.
Er du interesseret?
Er du interesseret i at blive vores nye kollega, er du meget velkommen til at kontakte Lars Clausen mobil 25231818 for
yderligere information.
Send din komplette ansøgning med CV og referencer til sekretær Carina Wiedemann Høj, cw@jkel.dk.
Der er ansøgningsfrist Mandag den 24/2 – 2020. Vi afholder samtaler løbende.

