Renas Fyn Aps søger resultatorienteret Driftsdirektør
- med en pragmatisk og engagerende ledelsesstil
Om os:
Vi er en landsdækkende rengøringsvirksomhed, som er i en rivende udvikling.
Dette skyldes ikke mindst, at vi er kendte for at leve op til vores motto: ’Vi gør rent med Hjertet’
Vi leverer miljøvenlig rengøring i en usædvanlig høj standard og med et særligt højt serviceniveau, som er
medvirkende til, at vi både fastholder kunder og medarbejdere.
Vi har i dag 70 dedikerede og dygtige medarbejdere, og vi oplever en solid stigning i efterspørgslen på vores
kompetencer og services.
For også i fremtiden at kunne leve op til vores egne og kundernes krav om kvalitet og kundeservice i denne
positive udvikling vælger vi at tilføre organisationen flere kræfter gennem en nyetableret stilling som
driftsdirektør, og søger hermed en egnet kandidat til denne.

Profilen:
Vi søger en engageret og pragmatisk lederprofil, der, med et resultatorienteret fokus og en motiverende
ledelsesstil, kan sikre fortsat udvikling af kvalitet og serviceniveau i den daglige drift, og samtidig fungere
som komplementær sparringspartner for den adm. direktør.
Brancheerfaring samt stor erfaring med ledelse af medarbejdere og organisationsudvikling vil være en
fordel.
Der lægges vægt på evnen til at lytte og involvere. Der foretrækkes en kandidat, som er åben og
tillidsvækkende i sin kommunikation, som udviser respekt for menneskers forskelligheder og andres
synspunkter og som evner at samarbejde på tværs af forskellige interesser. Politisk tæft, robusthed og solid
gennemslagskraft kombineret med diplomatisk flair vil være lige så vigtige egenskaber, som motivationen
ved at skabe resultater gennem vedholdende og omhyggeligt arbejde. Desuden vil vi foretrække en leder
med dokumenterede resultater fra mellemstore virksomheder og organisationer, og som også har erfaring
med at udforme, implementere, og eksekvere strategi, herunder udforme og implementere en HR strategi,
der understøtter den overordnede strategi, og dermed sikrer den rette ledelsesstruktur og
virksomhedskultur.

Ansvar:
Driftsdirektøren får med reference til den adm. direktør det direkte ledelsesansvar for 1 driftsleder, 1
inspektør, 2 supervisorer, samt det indirekte ansvar for samtlige rengøringsassistenter.
Driftsdirektøren vil ligeledes være ansvarlig for, at virksomheden løbende overholder gældende krav til
miljø-, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Primære funktioner:
•
•
•
•
•

Overordnet HR ansvarlig på alle områder
Faglig og ledelsesmæssig kompetenceudvikling
Strategisk organisationsudvikling
Daglig økonomisk styring på budget og nøgletal i samarbejde med den adm. direktør
Kundepleje (I samarbejde med salg)

Ansøgning og Ansættelse:
Renas Fyn ApS anvender ekstern samarbejdspartner til rekrutteringen, hvorfor al henvendelse skal ske til
Henry Rasmussen; mobil 22 72 80 90, alternativt til Jan Jessen; mobil 40 18 04 91
Ansøgning og CV fremsendes på mail til info@traininggallery.dk.
Vi indkalder løbende egnede kandidater til samtale, da der ønskes ansættelse snarest muligt og senest med
tiltrædelse 1. januar 2018.
Læs mere om Renas Fyn ApS på www.renas.dk
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