Anläggningsansvarig, X
Vi söker en driven anläggningsansvarig som även är chef över butik- och reservdelsavdelningen. I rollen som
anläggningsansvarig får du det övergripande ansvaret för hela anläggningen. Du arbetar tillsammans med butiksoch reservdelssäljarna som du även har personalansvaret för. Du ska se till att strategiska, kvalitativa och
resultatmässiga mål nås och att verksamheten utvecklas med lönsamhet och nöjda kunder. Du trivs i rollen att
utveckla såväl människor som affärer. Som person är du fylld av energi och har ett entusiasmerande sätt som
smittar av sig på din omgivning.
Det här kommer du att göra
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda, utveckla och samordna personalen för att skapa förutsättningar för
verksamheten att vidareutvecklas. Du ska tycka att det är kul att vara ute hos kund, ha ett kreativt affärssinne och
vara entreprenör i ditt arbetssätt. Förutom personalansvaret ingår även budget- och resultatansvar samt ansvar
för kundnöjdhet. Du kommer att ingå samt driva den lokala ledningsgruppen på anläggningen. Du rapporterar till
regionchefen.
Det här behöver du för att lyckas och trivas





Du har arbetat som ledare med ca 5 års dokumenterad erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med kundkontakter och kundnöjdhet
Erfarenhet av maskinbranschen dvs. bil, lastbil, lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner eller truckar
Lätt för att samarbeta och har god förmåga att jobba mot uppsatta mål på ett strukturerat sätt

Du delar våra värderingar – Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft – och vårt löfte om att ta ansvar från jord till
bord.
Vad vi erbjuder dig
Vi ger dig möjlighet att utvecklas i en tjänst med stort ansvar. Du blir en viktig del i vårt team och vi kan erbjuda
dig ett varierande arbete där uppgifterna planeras utifrån dagens händelser. Du får förmåner inom X och möjlighet
att påverka och utveckla Lantmännen Maskin i X. Let’s reimagine your career!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online. Du behöver inte registrera CV eller personligt brev utan endast
svara på frågorna i systemet. Sista ansökningsdag är den X men vi tillämpar löpande urval och vill därför ha din
ansökan redan idag. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att
kontakta XX, titel, på X.X@lantmannen.com. Vi ser fram emot din ansökan!
________
Boilerplate om annons ej publiceras i Easycruit
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och
livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och
omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett
livskraftigt lantbruk. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra
ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till
bord.

