CEO
Strukturering og professionalisering af ung succesfuld virksomhed
Fabrika A/S er startet i 2009 af to unge iværksættere, der både ejer og står i spidsen for virksomheden.
Ejerne brænder mest for salg og kundekontakt og mindre for den overordnede ledelse af
virksomheden. Derfor ansættes nu en CEO, som skal stå i spidsen for Fabrika A/S og sikre den
fortsatte vækst, mens de to ejere indtager en mere operationel rolle i virksomheden.
Med reference til bestyrelsen får du P&L-ansvar for virksomheden, og det bliver din opgave –
gennem struktureret og professionel ledelse – at løfte virksomheden til next level og sikre den
fortsatte vækst og udvikling. Du får ledelsen af alle medarbejdere, og sammen med ejere og bestyrelse
udvikler du den fremtidige strategi for virksomheden. Det bliver dit ansvar at eksekvere både
overordnet strategi og salgsstrategi samtidig med, at du selv går forrest i det mere operationelle
salgsarbejde.
En nøgleopgave bliver at sikre en mere forretningsorienteret performancekultur, med en struktureret
tilgang til KPI’er og generel analytisk tilgang, der sikrer, at Fabrika A/S også fremadrettet er en
attraktiv virksomhed for kunder, medarbejdere og ejere.
Vi forventer, at du er en kommerciel profil med international salgserfaring af tekniske produkter til
OEM. Du kommer sikkert fra en større virksomhed, hvor du i dag er salgsdirektør og du har lyst til at
få det overordnede ansvar for en mindre virksomhed.
Du har en solid ledelses- eller salgsledelsesbaggrund, og du har både en god forretnings- og teknisk
forståelse. Det er vigtigt, at du både er god til at sætte struktur, og at du har en analytisk tilgang til dit
arbejde.
Du går selv forrest, og dit høje energiniveau og drive gør dig til den naturlige leder af virksomheden.
Du har en kommerciel eller teknisk uddannelse, men vigtigst er gode resultater på ledelse og salg. Du
taler og skriver engelsk på højt niveau. Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du taler og
skriver tysk på højt niveau.
Du tilbydes P&L-ansvar for en virksomhed med stort potentiale, og hvor den succesfulde kandidat
kan videreudvikle og professionalisere virksomheden og sikre den fortsatte vækst.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant
Karin Granstrøm på tlf. 2064 1245
Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt
og videregives ikke uden din accept.
Søg stillingen via linket: https://www.hansentoft.dk/job/5683

