Er du den nye

TEAMCHEF
Produktionschef/Anlægsgartnermester/
Anlægsgartnerteknikker

kendskab til området.

Team EBA A/S er i en rivende udvikling,
og vi har løbende brug for flere kolleger.
Vi har mange forskellige jobkategorier, til
eksempel kan nævnes nogle: Brolæggere,
Anlægsgartnere, Aborister, ejendomsservice/pedel.

Vi søger en ledende nøgle
medarbejder til den daglige
drift og projektledelse
Du skal have mange bolde i luften og kunne træffe hurtige beslutninger, samt være
innovativ og målrettet.
Det er vigtigt at du er god til at lytte og
give klare beskeder til medarbejdere,
samt sætte tempo og sikre at arbejdet
lever op til den lovede kvalitet.
Du skal kunne se opgaven for dig og
planlægge frem af, så næste opgave ligge
klar i pipelinen.
I Team EBA A/S har vi en uformel omgangstone. Selvom vi har travlt, skal det
være sjovt at gå på arbejde og der skal
være en god balance mellem arbejde og
privatliv.
Vi tror på, at god ledelse, teamwork og
udvikling er vigtige faktorer for at skabe
god trivsel og et godt og motiverende arbejdsmiljø, og det er noget som vi vægter
højt.

Sæson 2021 er i gang ...

... og vi mangler en dygtig Teamchef til at
dække vores kunder i Esbjerg, Varde og
omegn.

Med fokus på projektledelse er det dig,
der i dagligdagen står for faglig rådgivning til vores kunder, planlægger arbejdsopgaver og forestår kvalitetssikring under
og efter opgavernes udførsel.
Du kommer ikke til at stå alene – I Team
EBA A/S samarbejder vi om at yde vores
kunder det bedste produkt. Vi arbejder
som et team og har som mål at hjælpe
hinanden.
I hverdagen får du egen bil/grej, for
at styrke din fornemmelse af vores
medarbejdere og for selve afdelingen, er
det vigtigt at du indimellem også selv er
udførende på arbejdsopgaverne.

Vi tilbyder:

• En moderne arbejdsplads med
ordnede forhold.
• Et stærkt team af dygtige kolleger som
ligger vægt på godt samarbejde.
• Frihed til at bestemme i det daglige
arbejde og byde ind med gode ideer.
• Et aktivt og afvekslende job.
• Mulighed for efteruddannelse og sparring med andre teamchefer.
• Løn efter kvalifikationer.

Vi forventer at du:

• Er selvstændig, ansvarsbevidst, struktureret og servicemindet.
• Har høj faglig viden og er
kvalitetsbevidst.
• Har basale IT-kundskaber og tør bruge
tekniske løsninger i hverdagen.
• Har erfaring med ledelse og kundekontakt.

Mulighed for at indtræde
i et generationsskifte

Som Teamchef vil du stå i spidsen for et
engageret team på 15-20 medarbejdere som løser vores kunders ønsker og
udfordringer.
Vi søger dig, der er uddannet anlægsgartner, brolægger eller dig, der har god
og solid erfaring inden for branchen. Det
vil være et plus, hvis du er lokal og har

Har du de nødvendige kompetancer og
interessen for anlægsfaget, vil der være
mulighed for at indtræde i et generationsskifte. Tiltrædelse efter aftale.
Send din ansøgning:
mail@team-eba.dk

Team EBA®
Torrupvej 10, Alslev • 6800 Varde
Tlf. 75 26 96 00
mail@team-eba.dk • www.team-eba.dk

