Hartelius Human Resource søger Driftschef til Dansk Miljø & Genbrug i Sorø.
Trives du med seriøst salg, forretningsudvikling og ledelse, og er du i stand til at holde mange
bolde i luften i en spændende hverdag med udfordringer? Er nogle af dine øvrige styrker
kommunikation, organisering og struktur, ordentlighed og evner at opbygge netværk? Så er du
måske den, vi leder efter.
Jobbet:
Som Driftschef hos DMG med arbejdssted i Sorø har du det overordnede daglige ansvar for DMG og vil
være DMG’s ansigt udadtil. Du skal have fokus på øget salg og forretningsudvikling, samtidig med at du har
det overordnede ansvar for 25-30 medarbejdere fordelt på administrativt personale og maskinførere, hver
sektion med egen daglig leder.
Dig:
Du har et grundigt produkt- og branchekendskab, herunder til fx jord-, råstof- og affaldshåndtering, ligesom
viden om grusgrave, jordtipper og miljøcentre vil være en fordel.
Derudover har du en del års erfaring med seriøst salg og netværksskabelse samt habil ledelseserfaring,
herunder erfaring med projektledelse. Du har flere års erfaring fra lignende stilling i branchen.
Du kan desuden nikke genkendende til følgende egenskaber:
• Gode kommunikationsevner internt og eksternt og konstruktiv dialog med alle
• Veludviklet forretnings- og talforståelse
• Evner at spille dine medarbejdere gode
• Fleksibel og positiv tilgang til en udfordrende arbejdsdag
• Selvstændigt arbejde og prioritering af dine opgaver og overholdelse af vigtige deadlines
• Du er ansvarsbevidst, grundig og pligtopfyldende
• Du er rolig og velafbalanceret, holder hovedet koldt i pressede situationer og har en god
situationsfornemmelse.
Vi tilbyder:
• Et interessant og udfordrende arbejde med gode fremtidsmuligheder
• Tæt dialog og samarbejde med direktion og virksomhedens øvrige, kompetente kollegaer
• En virksomhed, hvor du betyder noget og er en vigtig del af en helhed
• Et uformelt arbejdsmiljø, hvor alle løfter i flok
• En lønpakke efter kvalifikationer, inkl. bonus, pension, sundhedsforsikring og andre personalegoder.
Rekrutteringen sker i samarbejde med Hartelius Human Resource. Har du spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakte Executive Consultant Sussie Hartelius på telefon 20 22 26 61.
Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning samt CV på sussie@hartelius.info. Vi vurderer
ansøgninger og kalder til samtale løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt, dog senest 5. november
2020.
DMG:
DMG har en bred vifte af grusgrave, jordtipper og miljøcentre, hvilket gør, at kunderne kan tilbydes alle former for
råstoffer og materialer, der er at finde i denne branche. DMG håndterer dagligt flere tusinde tons ren og forurenet jord
samt jord til kartering. 98 % af de materialer, DMG modtager, genanvendes med mindst mulig belastning for miljøet.
Fokus er på en bæredygtig håndtering hele vejen rundt. Derfor har DMG blandt andet også miljøcentre, grusgrave og
jordtipper fordelt strategisk rundt på Sjælland og Falster, så DMG sammen med kunder og leverandører kan reducere
miljøpåvirkningen med lange transporter, hvor lastbilerne kører tomme retur. Se mere på www.damilog.dk

