Administrerende direktør
Scandinova A/S, Søborg
Den nuværende direktør har valgt at søge nye udfordringer, og vi søger derfor en leder, der kan stå for den fortsatte
forretningsmæssige og ledelsesmæssige udvikling af Scandinova A/S.
Scandinova har siden 1960 drevet engrosvirksomhed for de professionelle gulvhåndværkere, ligesom hele landet
betjenes af en stab af kompetente salgskonsulenter. Hovedkontoret ligger i Søborg i lyse, moderne lokaler, hvorfra
Scandinova vil videreføre og løbende udbygge sine aktiviteter. På adressen i Søborg drives endvidere en flisebutik, der
henvender sig både til den professionelle og den private kunde.
Virksomheden beskæftiger p.t. 50 personer fordelt på fire Gulvcentre i Søborg, Odense, Aarhus og Aalborg.
Ledergruppen består i dag af tre andre personer udover direktøren. Stillingen refererer til koncernchefen i Bygma
Gruppen A/S.
Den nye administrerende direktør skal med afsæt i målsætning og forretningsplaner skabe grundlag for en fortsat
rentabel vækst herunder


Varetage den daglige ledelse og den løbende udvikling af organisationen



Videreudvikle samarbejdet med og relationerne til nuværende og nye kunder



Fastholde nuværende gode leverandører, finde alternativer til nuværende produkter samt vurdere nye produkt- og
forretningsområder



Fastlægge og gennemføre den overordnede markedsføringsindsats



Deltage i den daglige salgsindsats overfor Key Accounts, herunder indgå og følge op på årsaftaler



Implementere de besluttede tiltag i tæt samarbejde med organisationen

Den fremtidige direktør sidder i dag som direktør i en mindre virksomhed eller som salgsdirektør i en større organisation
og har stor erfaring med BtB salg og gerne erfaring med salg til byggebranchen. Herudover skal direktøren


Gå forrest via en motiverende og synlig lederstil, udstråle positiv energi og optimisme og skabe tillid ved hjælp af
oprigtighed, gennemsigtighed og anerkendelse



Være en dygtig kommunikator med dokumenterede evner til at etablere og fastholde langvarige relationer på alle
niveauer i en organisation



Være effektiv, initiativrig, handlekraftig og beslutsom med et godt overblik



Have ”næse” for det gode købmandskab



Kommunikere på et godt forretningsmæssigt niveau på både dansk og engelsk



Have en kommerciel uddannelsesbaggrund – fx på diplomniveau, men kan også have skabt sin karriere med
baggrund i praktisk erfaring og supplerende uddannelse

Den rette kandidat får god mulighed for at udøve stor indflydelse på virksomhedens udvikling sammen med et engageret
team af medarbejdere og ledere, men også via et samarbejde på tværs af koncernen.
Tiltrædelse i foråret 2017.
Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til HR-direktør Anette Sondrup på telefon 44 54 17 07.
Send ansøgning/CV online via linket i bunden af jobannoncen (på Jobindex). Vi gør opmærksom på, at kun ansøgninger
fremsendt via linket (på Jobindex) registreres og besvares. Vi behandler ansøgningerne løbende. Alle henvendelser bliver
behandlet strengt fortroligt.
Om Scandinova – se mere på www.scandinova.dk
Scandinova A/S er et datterselskab i Bygma Gruppen A/S, der beskæftiger ca. 2.150 ansatte fordelt på mere end 100
forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet, med aktiviteter inden for salg
og distribution af materialer til byggeriet. Med en samlet omsætning på ca. 7,0 mia. DKK hører Bygma Gruppen A/S til blandt de
største i branchen.

