Operations Manager
Med stort fokus på personale, planlægning, drift og kvalitet
Human Skills søger en dygtig Operations Manager til AREPA Danmark A/S med base i Silkeborg.
Jobbet som Operations Manager består primært i, at varetage den daglige operationelle drift af AREPA
Danmark A/S. Operations Manager har medarbejdere i ansvar, der arbejder henholdsvis i Silkeborg og
Karlslunde. Ved daglig drift forstås, at være ansvarlig for procedurer til håndtering af nye og igangværende
sager herunder koordination med de respektive afdelingsledere og senior-projektledere.
Endvidere vil arbejdet består af, at planlægge og styre operationelle opgaver herunder ansvaret for
vagtplanlægning, modtagelse og planlægning af sagsopstart, kvalitetsstyring, driftsøkonomi, timeregistrering
m.m. Stillingen referer til selskabets Adm. Direktør.
Faglige kvalifikationer:
Det forventes at du har 3-5 års positiv erfaring fra en lignende stilling. Herudover forventes følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Min. 5-10 års ledelsesmæssig erfaring
Autentisk og tillidsvækkende lederstil. Synlig ledelse/hands-on
Gerne erfaring fra produktionsvirksomhed
Har god teknisk forståelse
Kendskab til kundeservice/kundeorienteret
Kommercielt stærkt funderet
God forretningsforståelse

Personlige kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fleksibel, loyal og tillidsvækkende
Struktureret, men besidder også et godt overblik under pres og ved flere bolde i luften
Energisk og positiv
Stærke kommunikationsevner
Handlekraftig
Stærk til at eksekvere og afslutte
Resultatorienteret
Omstillingsparat
People Skills

AREPA Danmark A/S tilbyder: Et spændende og udfordrende job i en international virksomhed i vækst.
Vi garanterer en hverdag med fuld fart, hvor ikke to dage ligner hinanden.
Lønpakken matcher branchen og dine kvalifikationer.
Ansøgning: Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Peter Schrøder fra Human Skills på
tlf. 61199916. Send motiveret ansøgning og CV til ansogning@humanskills.dk
Om AREPA Danmark A/S
AREPA koncernen er en teknisk serviceorganisation med selskaber i en række europæiske lande.
AREPA blev grundlagt i Silkeborg i 1981 med det idegrundlag at tilbyde firmaer og forsikringsselskaber
assistance, når brand- eller vandskader havde berørt teknisk udstyr. Denne problemstilling var gennem 70'erne
blevet stadigt mere aktuel med den stigende anvendelse - og afhængighed - af teknologi, kombineret med øget
anvendelse af plastmaterialer, der efter brande viste sig at give specielle korrosionsproblemer.
International virksomhed
Hovedkvarteret for AREPA-koncernen er beliggende i Silkeborg, og vurdering og udbedring af skader på
teknisk udstyr er stadig kernen i koncernens aktiviteter. AREPAs historie har gennem de mere end 30 år,
virksomheden har eksisteret, været en fortsat udbygning med nye centre rundt om i Europa og med
inddragelsen af nye serviceområder, dog alle koncentreret om teknisk service. AREPA er i dag en
virksomhedsgruppe bestående af en række selvstændige selskaber fordelt i Danmark, Sverige, Holland,
England og Frankrig.
Kerneområder
Hovedområderne er vurdering og udbedring af skader på teknisk udstyr. AREPA hører til verdens mest
anerkendte firmaer inden for skadevurdering og udbedring, og koncernen har været involveret i skader på
teknisk udstyr over hele kloden. Skader i mere end 60 lande og på alle kontinenter er i de seneste 30 år blevet
håndteret af AREPA. Det er AREPAs mål at være blandt de markedsledende inden for vore kerneområder.

