ENCO A/S – VVS søger serviceovermontør
- er du vores manglende brik…
ENCO A/S – VVS er inde i en rivende udvikling hvor vi har fokus på forandring og optimering af vores
virksomhedsstruktur og arbejdsprocesser. Hvorfor? – fordi vi i ENCO A/S – VVS ønsker at tilbyde vores
kunder de bedste løsninger, og vores medarbejdere den bedste arbejdsplads.
Som et led i denne udvikling, ønsker vi at styrke vores serviceafdeling, og søger derfor en
forretningsorienteret serviceovermontør, til at indgå i vores engagerede og dedikeret team.
Vi arbejder med en flad organisationsstruktur. Vi sidder i et åbent kontorlandskab, da vi er afhængige af
hinandens kompetencer. I fællesskab skaber vi de bedste resultater og vi tror på, at samarbejde og åbenhed
skaber det optimale arbejdsmiljø.
Som serviceovermontør hos ENCO A/S – VVS bliver du en del af et team på 35 medarbejdere. Du vil have et
tæt samarbejde med vores servicekoordinator og de øvrige overmontører – samt have reference til
servicechefen.
Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i:
•
•
•
•
•
•
•
•

Drift og ledelse af servicesager.
Vækst af nye kunder.
Vedligeholdelse af eksisterende kundeportefølje.
Kontakt til kunder og leverandører.
Økonomiansvarlig på egne sager.
Kvalitetssikring iht. vores ISO system.
Mandskabspleje.
Effektiv omkostningsstyring.

Din profil:
Du er initiativrig og har lyst til at løse opgaver selvstændigt. Som teamplayer drives du af, at skabe succes i
samarbejde med dine kolleger. Dine gode kommunikationsevner gør dig i stand til at samarbejde på tværs af
funktioner.
Du har det store overblik og kan bevare fatningen i stressede situationer – fordi ENCO A/S – VVS er en
virksomhed i et dynamisk miljø, hvor det til tider kan gå stærkt.
Dine personlige kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God til at opbygge relationer.
Sans for planlægning, samt opgavestyring.
Teamplayer.
Serviceminded
Udadvendt og positiv
Struktureret
Anvender IT-værktøjer som en naturlig del af hverdagen.
Fjernvarme
Vedligehold af større ejendomme
Lignende stilling
Gode lederegenskaber

Vi tilbyder:
•
•
•

En attraktiv lønpakke som afspejler dine kvalifikationer.
Et job med frihed under ansvar, hvor du selv styrer din hverdag.
Pension og sundhedssikring.
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•
•
•
•
•

Bil-/ kørselsordning.
En arbejdsplads med en positiv omgangstone.
Imødekommende og engagerede kollegaer.
En stilling, der giver muligheder for såvel faglig, som personlig udvikling i en spændende.
vækstorienteret virksomhed.
Relevant efteruddannelse.

Tør du udfordre dig selv i hverdagen? Er du omstillingsparat, initiativrig og erfaren – så er det dig ENCO A/S –
VVS mangler – fordi vi SAMMEN er mere kreative og bedre end vores konkurrenter.
Interesseret og fagligt kvalificeret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte servicechef Thomas Jørgensen på tlf.nr.:
31149532.
Ansøgningsfristen er onsdag den 27/11-2017. Ansøgningen skal sendes til servicechef Thomas Jørgensen
thj@enco.dk.
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