Human Skills søger for Rationel Vinduer
Teamleder med kommercielt mindset til projektmarkedet
Har du lyst til at være med i en professionel organisation, som har vækst i markedet?
Jobbet
Vi søger en teknisk stærk teamleder, der kan motiverer og styrke vores interne projektteam.
Teamlederen er en spillende træner og du deltager derfor selv i salget. Du går forrest og viser
vejen ud fra egne erfaringer og best pratice i hverdagen.
Du får ledelsesansvar for 4 projektkoordinatorer, 1 assistent samt 4 projektberegnere. Med
reference til project sales manager får du ansvaret for at styrke vores projektteam over for
arkitekter, entreprenører, boligforeninger og bygherrer.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:










Ledelse af intern projektteam
Løbende opfølgningsmøder med project sales manager
Sikre drift af pipeline
Bistå teamet ved tekniske spørgsmål
Sikre best practise gennem erfa-udveksling med andre salgsledere
Ansvarlig for løbende forbedringer og optimering i afdelingen
Beslutningsansvar inden for almindelig daglig ledelse, samt sikre overholdelse af
virksomhedens generelle politikker på området. Andre beslutninger i samhørighed
med project sales manager
Ansvarlig for eget salgs- og vækstbudget
At opnå indsigt i marked, segmenter, produkter og systemer, således beslutninger
bliver taget på analytisk og dokumenteret niveau

Din baggrund og personlige kvalifikationer:
Du har salgs- og ledelseserfaring, gerne fra kontraktmarkedet inden for byggeri. Du brænder
for at gå forrest og vise vejen for dine medarbejdere. Du er en kommercielt tænkende person,
som drives af at opnå resultater selvstændigt og gennem andre. Det er vigtigt du besidder et
højt energiniveau og har et vinderinstinkt. Du har en vindende tilgang til
kunder/kollegaer/hverdagen.
Herudover forventes følgende:








Ser muligheder og nye vinkler
Stærke kommunikationsevner
Tager ansvar og ejerskab
Handlekraftig
Stærk til at eksekvere
Resultatorienteret
Analytisk og struktureret

Faglige kvalifikationer:
Det forventes at kandidaten har en dokumenteret positiv erfaring fra en tilsvarende stilling.
Du har formentlig en håndværksmæssig/byggeteknisk baggrund kombineret med salg og
ledelse.
Herudover forventes følgende:








Teknisk salgserfaring, B-2-B salg, relationssalg
Ledelseserfaring, People Manager med autentisk og tillidsvækkende lederstil
Erfaring med performance kultur drevet af KPI´er
Kommercielt mindset
Kendskab til byggebranchen. Gerne med salg til arkitekter, entreprenører og
tømrervirksomheder
Engelsk på brugerniveau, da det er koncernsproget i virksomheden.
Sikker i brugen af MS Office og CRM løsninger

Rationel Vinduer tilbyder en attraktiv løn der matcher branchen og dine kvalifikationer samt
pensionsordning og bonus.
Jobbet som Teamleder Projektmarkedet udføres på hovedkontoret i Herning alle ugens
dage.
Er du interesseret?
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Human Skills, Peter Schrøder,
tlf.: 6119 9916. Send din ansøgning snarest muligt via e-mail: peter@humanskills.dk,
mærket: ”Teamleder Projektmarkedet”.
Ansøgningerne vil blive behandlet løbende.
Læs mere på www.humanskills.dk eller rationel.dk

