
 

Send din ansøgning til: hr@hoermann.dk 
Se mere på www.hoermann.dk  

 

søges til HÖRMANN DANMARK A/S domicil i Randers 
Vi søger en dygtig personaleleder med teknisk indsigt. 
 
Som Servicechef bliver du en naturlig del af ledergruppen og skal varetage jobbet som leder af alle vore 
teknikere og administrativt personale tilknyttet Serviceafdelingen. Du besidder en naturlig autoritet 
kombineret med empati og er i stand til både at stikke fingrene i jorden og skære igennem. Vi er i kraftig 
vækst og du skal have lyst til at være med på denne rejse og flytte afdelingen til næste niveau. Du vil 
selvfølgelig sætte dit præg på tingene, men vi har ikke brug for store forandringer, for det går godt. 

Dine primære arbejdsopgaver er: 
• Ledelse af serviceteknikere, koordinatorer og supportfunktioner, herunder ansættelsesforhold. 
• Koordinere uddannelse, træning, opsøgende arbejde, ferie og fravær. 
• Arbejdsmiljøledelse (primært teknikere). 
• Servicekontrakter, Storkundekontakt og Prisstruktur. 
• Afholdelse af servicemøder, MUS m.v. 
• Reklamationer 
• Vagttelefonen 

Dine faglige kvalifikationer er: 
• Erfaring med personaleledelse 
• Teknisk baggrund 
• Godt kendskab til Office pakken. 
• Behersker dansk på modersmål niveau og Engelsk på højt niveau 

Dine personlige kvalifikationer: 
• Du har en naturlig serviceminded indstilling med positiv tilgang til opgaverne. 
• Du besidder et godt humør og evnen til at samarbejde på alle niveauer. 
• Du trives i et udadvendt job og forstår en god dialog med kunder.  
• Du har en udpræget god evne til at holde mange bolde i luften ad gangen. 
• Du er kvalitetsbevidst i dit arbejde, er struktureret og ansvarlig. 

Om stillingen: 
Du får fast arbejdsplads i Randers med noget kørselsbehov rundt i Danmark til møder etc.. 
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest og du ansættes på funktionærvilkår. 
Du vil få et job med en høj grad af frihed under ansvar, i en travl og uformel organisation med en god omgangstone, 
stor samarbejdsvilje og et godt arbejdsmiljø. Vi sørger selvfølgelig for en grundig oplæring. 
Du vil få en løn som er baseret på din erfaring og dine kvalifikationer, samt pensions- og sundhedsordning og andre 
personalegoder. Vi byder endvidere på fri bil, telefon og IT. 
 
Om Hörmann: 
Hörmann-gruppen er Europas førende udbyder af døre, porte og låger. Siden grundlæggelsen i 1935 har virksomheden produceret 
mere end 15 millioner porte, som finder anvendelse i hele verden. På 27 specialiserede fabrikker i Europa, Nordamerika og Asien 
fremstiller mere end 6.000 medarbejdere porte, låger, døre, karme og åbnere i høj kvalitet til brug i private boliger og 
erhvervsejendomme. Den verdensomspændende Hörmann-gruppes hovedsæde ligger i den lille tyske by Steinhagen. Den 
familieførte virksomhed omsætter over 1 milliard euro, har mere end 80 egne salgsafdelinger i over 30 lande og flere hundrede 
forhandlere, i omkring 35 andre lande, sørger for, at kunderne altid har Hörmann lige i nærheden 
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