Daglig leder Øksnes Byggevare AS (Byggtorget)
Nåværende daglig leder går over i en ny rolle i Øksnes Entreprenør-konsernet, og i den
anledning søker Øksnes Byggevare AS (ØBV) etter ny daglig leder.
Som ny daglig leder har du gjerne erfaring fra byggevarenæringen, er resultatorientert og
nytenkende. Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å skape positiv utvikling i samarbeid
med medarbeiderne i selskapet. I tillegg til det operative ansvaret for virksomheten vil daglig
leder også fungere som en salgsleder, herunder tilrettelegge for og følge opp kampanjer og
salgsfremmende tiltak.
Oppgaver:





Budsjett- og resultatansvar for virksomheten
Salgsledelse
Personalledelse, bemanningsplaner og rekruttering
Planlegge, utarbeide, implementere og følge opp handlingsplaner og strategier

Den vi søker:








Er en talentfull leder med gode lederegenskaper og sunne verdier
Har relevant erfaring fra varehandel og salgserfaring
Har kunnskap om privatmarkedet
Har kompetanse og erfaring fra digital markedsføring - særlig innen sosiale medier
Er god til å bygge team, samt utvikle og motivere sine medarbeidere
Liker å oppnå resultater gjennom sine medarbeidere
Er resultatorientert, og kan vise til oppnådde resultater

Den rette personen vil bli tilbudt:




Personlige og karrieremessige utfordringer
Å være en viktig aktør i utviklingen av selskapet og ØE-konsernet
Konkurransedyktige betingelser

For ytterligere informasjon og spørsmål om stillingen, ta kontakt med;
Stian Reinholdtsen

Torgeir Larsen

Adm. dir

Styreleder

mob; 48 15 45 90,

mob; 90 92 23 81

mail; stian@oeeas.no

mail; torgeir@oeeas.no

Søknadsfrist: 07.05.2017
Søknad bes sendt til: stian@oeeas.no

Om Øksnes Byggevare AS:
ØBV er en del av Øksnes Entreprenør-konsernet og samarbeider tett med søsterselskapet
Øksnes Entreprenør i utvikling av gode forretnings- og byggekonsept.
Øksnes Byggevare forhandler:








Trelast og byggevarer
Hus, hytter og garasjer
Kjøkken, bad og garderobe
Lås og beslag
Maling, tapet og gulvbelegg
Parkett og laminat
Verktøy og redskaper
I tillegg til ovennevnte har selskapet nylig åpnet en egen gave- og interiøravdeling.

Selskapet er tilknyttet Byggtorget som er eid av det landsdekkende kjedeforetaket
Mestergruppen.
ØBV har en årlig omsetning på ca. 30 mnok.
ØBV består i dag av åtte hyggelige, engasjerte og dyktige medarbeidere som vet å ta vare
på sine kunder.

