Vice VD
Tranemo Trädgårdstjänst AB arbetar med markanläggning och skötsel av utemiljö där vi skapar
kvalitét och förtroende för kunden. Budgeterad årsomsättning för innevarande år 160 Mkr. Vi ingår
som dotterbolag i börsnoterade Green Landscaping koncernen. Tranemo Trädgårdstjänst är nu inne i
ett expansivt skede och behöver förstärka i ledarstaben.
Vi söker nu en resultatinriktad prestigelös vice VD.
Som vice VD har du ett övergripande ansvar och möjlighet att vidareutveckla bolaget på sin expansiva
resa.

Din profil
Du kommer kanske tidigare från en tjänst inom entreprenadbranschen, från ett producerande bolag
eller i en motsvarande koncern. Du är driven och trivs att arbeta med personal- och strategiarbete. Du
är van vid budget- och investerings arbete samt driva interna projekt framåt och till mål. Samtidigt
som du kan hålla många ”bollar” i luften måste du också vara strukturerad, administrativ och
detaljmedveten.
Som person är du verbal och en god ledare och du kommer att ha det yttersta administrativa
personalansvaret. Viktigt är att du har en god förmåga att hantera krav och ser utmaningar istället för
problem. Vidare har du en företagaranda och du tänker kommersiellt i ditt arbete. Din vana att
formulera strategier och koncept har tidigare gjort dig framgångsrik. Har du tidigare erfarenhet av
förvärv av bolag och styrelsearbete är detta mycket meriterande. Vi ser gärna att du har en relevant
högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. Vill du arbeta i en koncern på uppgång, med
strategiskt arbete som utvecklar både dig och koncernen så är detta tjänsten för dig!

Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledningsgruppsarbete
Personal- och arbetsmiljöarbete
Kvalitét- och miljöarbete
Kontroll av budgetarbete
Bedömning av kommande interna projekt och koncernprojekt tillsammans med VD
Investeringskalkyler för utrustning/ maskiner
Dokumentation
Finansiella frågor, bankkontakter och försäkringar

Du kommer även att stötta bolaget i bokslutsarbete, budgetarbete samt ekonomiskt analytiskt arbete.
Du rapporterar och samarbetar med VD. Du kommer att ha en del externa kontaktytor både inom och
utanför koncernen.
Arbetsort: Tranemo och Borås
Alla frågor rörande tjänsten sker via vår samarbetspartner, RAPP Personal & Rekrytering.
Rekryteringskonsult är Anna Rapp 0722–303636 eller mail anna@rapprekrytering.se
Urval kommer att ske löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan till www.rapprekrytering.se

