Driftsleder - Nokas Værdihåndtering A/S
Aarhus
Driftsleder med logistikerfaring
Til udvidelse af driftsledelsen søger vi en stærk lederprofil, der værdsætter de menneskelige relationer i lederjobbet og
samtidigt er deltagende og løsningsorienteret i den daglige planlægning og logistik.
Vores erfarne og servicemindede chauffører er Nokas’ ansigt over for kunderne. Vi forbereder en større vækst i forbindelse med vores nye forretningsområde ”Kontanten” samt udvidelsen af samarbejdet med flere af de større banker,
hvilket øger behovet for styring af logistikken og den daglige drift.
Organisation og ansvar
For at kunne imødekomme yderligere vækst og kundetilgang ønsker vi at styrke vores lederstab med ekstra kompetencer.
Som driftsleder i Nokas logistik vil du få medansvar for at sikre en god onboarding af nye kunder samtidigt med, at vores
eksisterende kunder oplever en uændret god service og kvalitet.
Med reference til driftschefen skal du lede og supportere vores chauffører med råd og vejledning i en hverdag, hvor
mange uforudsete opgaver kan udfordre planlægningen. Driftsledelsen har ansvaret for, at teamet har de nødvendige
rammer og for at have overblikket og dermed opnå en smidig løsning af teamets opgaver i en travl og til tider hektisk
hverdag. Du vil være en af drivkræfterne i at opbygge procedurer og systematik i forhold til et nyt kundesegment samtidigt med at du indgår i den daglige drift.
Det er derfor et absolut plus, hvis du har erfaring med logistik og projektledelse fra en distributionsvirksomhed, men vi
lægger også stor vægt på personlige kompetencer og søger en personlighed, der er naturligt serviceminded, er præsentabel, udstråler selvstikkerhed og har en myndig attitude.
Vi forventer også, at du arbejder struktureret, er grundig og at du kan efterleve instrukser og følge gældende regler og
retningslinjer. Der skal forventes varierende arbejdstider, som planlægges i teamet, herunder ansvaret for at varetage en
lederrolle i en driftsafdeling, der arbejder 24/7.
For den rette person, der har ambitioner om mere og som skaber resultater, vil der i stillingen være potentiale til, at du
kan udvikle dig i takt med virksomheden.
Som driftsleder vil du have følgende ansvarsområder:
Daglig kørselsplanlægning
Daglig ledelse af vores dygtige servicemedarbejdere
Planlægning af større kundeprojekter
Være med til at strukturere, lede og fordele arbejdet i den daglige drift
Sikre høj kvalitet gennem kontinuerlig optimering
Rapportering til driftschefen
Sikre høj produktivitet
Det er et krav, at du:
har ren straffeattest
ikke er registreret i RKI
kan godkendes hos Rigspolitiet, jf. Lov om Vagtvirksomhed
har kørekort (minimum B)
Vagtkort er en fordel (men ikke et krav)
Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, glæder vi os til at modtage din motiverede ansøgning vedhæftet CV, foto
og straffeattest senest d. 15. marts. Vi vil løbende indkalde til samtaler og forbeholder os ret til at nedtage stillingsannoncen og lukke for ansøgninger før den ovennævnte ansøgningsfrist. Send ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jonas Tradsborg på tlf. 23 63 11 14 eller Peter Junge
på 41370171. Du kan læse mere om Nokas her: www.nokas.dk

