SJÆLDEN MULIGHED!

Afdelingsleder til Have & Anlæg i Johansens Planteskole
Har du evnen til at se muligheder og fortsat udvikle forretningen? Har du lysten til
at indgå i den daglige drift i et tæt samarbejde med afdelingens kompetente
medarbejdere? Og vil du være en del af en virksomhed med et arbejdsmiljø, der har
rødder i viden? Så læs videre her!

Johansens Planteskole i Børkop, der er en af landets førende handels- og produktionsplanteskoler
på B-t-B-markedet, er i en spændende udvikling. Vi søger nu afløseren for vores mangeårige
afdelingsleder i Have & Anlæg, der fratræder for at gå på pension. En afdelingsleder, der vil med på
vores rejse og medvirke til at indfri vores ambitiøse vækststrategi.
Vores kunder i Have & Anlæg er professionelle aktører inden for have-, anlægs- og landskabssektoren, blandt andre arkitekter, anlægsgartnere og entreprenører, som vi rådgiver og leverer et
fuldt dækkende plantesortiment til.
Du får en afvekslende og udfordrende hverdag

Som afdelingsleder får du det overordnede ansvar for Have & Anlæg, herunder budgetansvar samt
top- og bundlinjeansvar, og du sikrer implementering af afdelingsspecifikke strategiske indsatser.
Herudover bliver du leder for afdelingens to fagligt stærke sælgere samt en teamleder og 3-6 medarbejdere i ekspeditionen.
Du indgår aktivt i den daglige drift og løser i tæt samarbejde med afdelingens kompetente medarbejdere konkrete opgaver relateret til følgende aktiviteter:




Telefonisk og skriftlig rådgivning af kunder om plantefaglige spørgsmål
Salgs- og tilbudsarbejde, herunder kundebesøg, deltagelse i messer og udstillinger etc.
Disponering og indkøb af planter i ind- og udland

Du er den gode købmand, der ved noget om planter

Du er sandsynligvis uddannet planteskolegartner, jordbrugsteknolog eller tilsvarende. Eller du har en
kommerciel baggrund inden for salg eller indkøb, fx HD, markedsføringsøkonom eller lignende, og du
har så opnået dit kendskab til planter på anden vis. Herudover har du ledelseserfaring.

Det afgørende for at få succes i jobbet er, at du har en god forretningsforståelse, at du kan indgå i et
værdiskabende samarbejde med kolleger og kunder, og at du går foran og agerer som en god
ambassadør for Johansens Planteskole. Du er en stærk kommunikator og begår dig på tysk og
engelsk på forretningsniveau.
Kan du genkende dig selv?

Du er fleksibel og robust, du kan bevare roen i pressede situationer, og du trives i et krævende job
med et højt aktivitetsniveau, særligt i forårs- og efterårssæsonen.
Herudover kan man sige om dig, at du er
 resultatorienteret, tænker kommercielt og skaber værdi
 løsningsorienteret og ser muligheder
 pålidelig og troværdig, en god netværker og bygger langvarige relationer
 udadvendt, åben og imødekommende
 en energisk og empatisk team-player, der bidrager med en positiv indstilling og godt humør
Vil du med på holdet?

Du får et yderst selvstændigt, spændende og afvekslende job med reference til indehaveren af
Johansens Planteskole. Du bliver leder af et stærkt team i en ekspansiv afdeling i en virksomhed
med dedikerede kolleger med stærke kompetencer, der sparrer med og inspirerer hinanden. Samtidig får du gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Vi tilbyder gode og ordnede ansættelsesforhold og en løn, der modsvarer kravene i jobbet og dine
kvalifikationer.
Arbejdsstedet er på virksomhedens adresse i Børkop, og jobstart er senest den 1. august 2019.
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send os dit CV sammen med en kort ansøgning, hvor du
fortæller, hvorfor du er interesseret i jobbet, på mail til jp@jhps.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig! Og har du spørgsmål til jobbet eller til Johansens Planteskole som
arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte konsulent Jette Post, der står for rekrutteringen, på
telefon 26 88 34 41. Alle henvendelser bliver behandlet med fuld diskretion.

Om Johansens Planteskole

Virksomheden
Johansens Planteskole er en ambitiøs,
dynamisk og ekspanderende virksomhed
med en sund økonomi. Vi er et stærkt og
professionelt team af engagerede medarbejdere, der brænder for hvert vores fagområde, og vi er alle drevet af lysten til hver dag
at gøre en forskel. For virksomheden og for
vores kunder. Vi er cirka 25 faste medarbejdere – og op til 50 kolleger i højsæsonen.

Arbejdspladsen
Johansens Planteskole er en uformel arbejdsplads, hvor der er plads til den enkelte,
albuerum og højt til loftet! Vi udfordrer gerne
det etablerede og er åbne over for nye idéer
og muligheder i bestræbelserne på hele
tiden at finde de bedste løsninger. Og selvom det går stærkt i hverdagen, har vi en
munter tone, let til smil og har altid tid til at
hjælpe hinanden med at løse opgaverne.

Nysgerrig på mere?
Så følg os på LinkedIn eller klik ind på johansens-planteskole.dk – her kan du blandt andet
læse, at Johansens Planteskole er Global GAP-certificeret som en vigtig del af vores kvalitetsstandard.

