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Teamleder til privat nybyg el/ belysning
Vi søger en kunde- og salgsorienteret teamleder, som vil tage ansvaret for salg og
specifikation af el- og belysningsløsninger til vores kunder i ”privat Nybyg”.
Du skal brænde for en god kundedialog, ordentlighed i løsningsvalg, samt god
ledelse af dine montører i afdelingen.
Ud over el-tekniske kompetencer, besidder du også meget gerne kompetencer
indenfor kunderådgivning, belysning m.v.

Virksomhed
Vi er en ung virksomhed i vækst, p.t. med godt 30 medarbejdere primært i Vejle, Give,
Billund og Århus.
Vi løser alle former for el-installationer og el-opgaver for både private og erhverv.
Vi sætter en ære i at udføre godt håndværk, og vores kunder kan forvente et højt
serviceniveau samt en faglig kompetent rådgivning.
En fortsat vækst – specielt i segmentet for nybyg – bevirker, at organisationen nu
styrkes med en kundeorienteret teamleder.
Yderligere information på trekantens-elteknik.dk

Stilling
Som teamleder for ”privat nybyg” vil du få det overordnede resultatansvar for
opgaverne.
Din primære opgave vil være at sikre kompetent rådgivning og salg af løsninger til
de private kunder, som bliver henvist af vores samarbejdspartnere indenfor nybyg.
Dette indebærer en professionel dialog med kunder om deres valg af el- og
belysningsløsninger, materiale- og produktvalg. Formålet er naturligvis at levere en
løsning, som matcher kundens behov og ønsker, også på lang sigt.
Derudover har du ansvaret for projektledelsen og levering af de solgte løsninger,
hvilket indebærer ledelse af ca. 8 montører.
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Vinder af
Årets Håndværker
2020

Du brænder først og fremmest for den gode dialog med kunden. Det betyder, at din
el-tekniske viden skal være kombineret med godt købmandskab,
forretningsforståelse og lyst til at definere de rette løsninger for kunden. Det sker
naturligvis med respekt for, at kunden med sit nye hus er i gang med en af de
vigtigste investeringer overhovedet.
Derfor skal kunden have den RIGTIGE løsning – ikke nødvendigvis den dyreste eller
smarteste.
En el-teknisk baggrund som elektriker eller installatør ville være oplagt – men da vi
har stor fokus på at give en bred rådgivning, for eksempel med hensyn til belysning,
kan du også have en baggrund fra grossistsiden, boligindretning eller andet.

Ellers er du kendetegnet ved at:
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⚫være tillidsvækkende
⚫have fokus på en god service og god rådgivning
⚫kunne motivere dit team
⚫være målrettet og løsningsorienteret
⚫være struktureret i forhold til projektledelse og leverance
⚫være fortrolig med byggetegninger og installationer
⚫være fortrolig med IT og Excel
⚫trives i en uformel organisation med ambitioner

VIRKSOMHEDEN TILBYDER
Du vil derfor blive en del af en uformel, men resultatorienteret organisation, som
arbejder benhårdt på at udvikle virksomheden
Du tilbydes en lønpakke, som består af
⚫Fast gage efter kvalifikationer
⚫Pensionsordning
⚫Mobil, IT m.v.
Tiltrædelse
Hurtigst muligt, men der ventes på den rette.

Vinder af
Årets Håndværker
2020

Kontaktperson i virksomheden er Stig Boll Madsen, som kan kontaktes på

 stig@t-elteknik.dk
 93 63 86 40

