Produktionschef skötsel
Om företaget
Tranemo Trädgårdstjänst AB arbetar med skötsel av utemiljö och markanläggning där vi skapar kvalitét
och förtroende för kunden. Vi ingår som dotterbolag i börsnoterade Green Landscaping koncernen.
Budgeterad årsomsättning för innevarande år 200 Mkr.
Till Boråskontoret söker vi nu en engagerad, ansvarsfull Produktionschef med starkt affärssinne som
kommer att ha det övergripande ansvaret för att koordinera och leda den dagliga verksamheten gällande
skötsel av utemiljö i Boråsområdet.

Arbetsuppgifter
På uppdrag av kommuner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner utför Tranemo
Trädgårdstjänst skötsel av mark- och parkytor året runt.
I rollen som produktionschef hos oss ansvarar du för planering, styrning och ledning av utförandet och
utveckling av detsamma.
Inom ramen för produktionsarbetet ryms även bland annat ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö,
marknad och inköp. Produktionschefen har vidare ansvar att tillsammans med distriktschefen upprätta
budget och resultatkrav för enheten samt verka för att dessa uppfylls genom försäljning och
värdeskapande kundrelationer.

Din profil
Vi söker dig som har flerårig relevant erfarenhet från en ledande och koordinerande roll.
Ett plus är om du har jobbar inom segmentet, utemiljö, men inget krav. Du har erfarenhet från en
driftnära, operativ roll samt ett stort intresse för att driva affären och uppnå god lönsamhet. Du är en
naturlig ledare och du förstår vikten av ledarskap och dess påverkan på finansiella resultat.
Du är tydlig i ditt ledarskap och drivs av att engagera ditt team till utveckling och uppsatta mål.
För att lyckas i rollen krävs vidare en god ekonomisk förståelse och erfarenhet av anbudsarbete, inköp,
budget och resultaträkning. Vidare stora krav på samarbetsvilja och god kommunikativ förmåga.
Din personlighet präglas av struktur och tydlighet. Du är en kreativ problemlösare som kan hantera ett
stundtals högt tempo genom att prioritera och organisera såväl ditt eget som andras arbete. Vi
förutsätter att du har god datavana samt fallenhet och intresse för såväl administrativt arbete som att
leda personal.
B-Körkort är ett krav. Placering i Borås och tjänstgöringsgrad 100%.
Vi erbjuder dig en stimulerande utmaning tillsammans med ett mycket professionellt team i ett
branschledande företag i Sjuhäradsbygden.
Är du rätt person att ta dig an rollen som produktionschef? Välkommen med din ansökan senast
19-09-08. Alla frågor rörande tjänsten samt ansökan sker via vår samarbetspartner, RAPP Personal &
Rekrytering. Rekryteringskonsult är Anna Rapp 0722–303636 eller mail anna@rapprekrytering.seUrval
kommer att ske löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan till www.rapprekrytering.se

