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Er du teamplayer, handlingsorienteret og trives i et hurtigt 
og omskifteligt miljø? 
Drives du af at arbejde professionelt med kunder og ledelse?  
Som direktør for Varde Maskinstation er din opgave at lede, positionere og optimere Varde Maskinstation 
med det fulde ansvar for driftsresultatet i virksomheden. Varde Maskinstation har en fast kundekreds, 
der serviceres af vores 22 dygtige medarbejdere, som har fokus på kvalitet og høj kundetilfredshed.

Du er resultatorienteret 
Med erfaring fra f.eks. landbrug/maskinbran- 
chen, samt har erfaring med drifts-, og personale- 
ledelse. Vi forventer endvidere god økonomisk 
indsigt, så du via nøgletal kan målrette din  
indsats og løfte Varde Maskinstation til næste 
niveau. 

Du får tingene ført ud i livet
Du ser udviklingsmulighederne og får dem ført 
ud i livet. Det gør du blandt andet ved at være 
ambitiøs på både egne og dine medarbejderes 
vegne – og du leder medarbejderne ved selv at 
gå forrest.

Du motiverer dine medarbejdere via en invol-
verende og synlig lederstil, og du skaber tillid 
ved hjælp af oprigtighed, gennemsigtighed og 
anerkendelse. Endvidere er du en god formidler, 
som formulerer vedtagne beslutninger klart og 
loyalt.

Du skaber vækst
Med fokus på markedet skal du stå i spidsen 
for at drifte Varde Maskinstation. Du ved, at 
succes handler om relationer til kunder, og at 

have fokus på deres behov og krav. Du kan tage 
de nødvendige beslutninger i en praktisk og 
handlingsorienteret organisation med fokus på 
kunderne og deres behov.

Vi tilbyder
Et spændende og varieret job med gode 
udviklingsmuligheder, stærke værdier og gode, 
motiverede medarbejdere. 

Du vil blive del af en spændende udvikling, og 
du får her mulighed for at organisere opgaverne  
og sætte holdet. Du vil få det overordnede 
ledelsesansvar for hele virksomheden og vil 
referere til selskabets bestyrelse. 

Løn og ansættelsesvilkår på niveau med  
ovenstående. 

Kan du se dig selv hos os?
Så send en ansøgning til wiltink@bbsyd.dk
Fristen er 28. september 2021. 
Vi holder løbende samtaler og kan derfor vælge 
den rette kandidat inden ansøgningsfristens 
udløb. Tiltrædelse snarest muligt. Hvis du har 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
formanden Erik Wiltink på telefon 21 74 41 13.


