Scantruck fortsätter att växa och söker

PLATSCHEF TILL SCANTRUCK AB
Scantruck AB söker platschef till snabbt växande bolag i maskinbranschen
Nu har du en enastående möjlighet för att tillträda ett attraktivt ledarjobb där du kommer ansvara för driften i en snabbt växande verksamhet i maskinbranschen. Scantruck
AB är inne i en positiv utveckling, och du kommer därför spela en nyckelroll i den fortsatta utvecklingsprocessen.
Som vår nya platschef rapporterar du till Business Manager Sweden, och du får du det
övergripande ansvaret för ledning av vår verksamhet i Rosersberg där de världskända
maskinmärkena Manitou, PB Platforms, GMG och SENNEBOGEN är i centrum.
DINA FOKUSOMRÅDEN ÄR BL.A ATT:
•
•
•

skapa struktur för framtiden
ha överordnat ansvar för daglig drift av verksamheten
säkra lönsamhet i bolaget

VI FÖRVÄNTAR ATT DU ...
•
•
•

har fokus på ledarskap och har förmågan att bygga upp en
”high performance”-kultur med fokus på dina medarbetare
har ledningserfarenhet från ett liknande bolag
är tolerant, utåtriktad och kommunikativ

Det är ett plus om du har teknisk insikt och/eller utbildning, men det är inte ett krav.
VI ERBJUDER:
•
•
•
•
•

ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt ledarjobb i ett
snabbt växande bolag
kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare
ett attraktivt lönepaket som förhandlas individuellt
placering på Scantrucks nybyggda svenska huvudkontor i
Rosersberg nära Stockholm
stor uppbackning från moderbolaget Scantruck A/S i Danmark

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2019, inkomna ansökningar behandlas dock löpande.
Tillträde: Snarast möjligt.
VILL DU VETA MER INNAN DU SÖKER JOBBET?
Kontakta Business Manager, Sweden Anker B. Lemvig från Scantruck på telefon 0722403101, om du vill ha ytterligare information om vad jobbet innebär. Skicka din
ansökan, din CV och andra relevanta bilagor på e-mail till jobb@scantruck.se och skriv
“Platschef Scantruck AB” i ämnefältet.
Scantruck grundades 1996 i Danmark och har utvecklat sig till att vara
Danmarks största leverantör av teleskoplastare och annat entreprenörmaterial.
Sedan 2014 har Scantruck varit etablerat på den svenska marknaden, och har
levererat Manitou, SENNEBOGEN, PB Platforms, och GMG till ett brett urval av
kunder inom entreprenör- och byggbranschen, industrien och lantbruket.

info@scantruck.se . 020 - 10 50 10

www.scantruck.se

Följ oss på Facebook, LinkedIn och www.scantruck.se för att löpande se våra lediga tjänster.

