Afdelingsleder med sans for logistik og teknik – Kolding
Ledelse og forretningsudvikling
IAT er en privatejet virksomhed med base i Esbjerg og med afdelinger i Kolding, Polen og Tyskland. IAT
Gruppen har solid erfaring inden for bulktransport ad landevej og intermodalt, generel transport og
spedition af industrigods, tank- og tøroplagring samt tankrensning.
Der er tale om en velfunderet og professionel virksomhed med frie forhold og med betydeligt
selvstændigt ansvar til lederne. IAT Gruppen beskæftiger ca. 240 medarbejdere.
Som led i et naturligt generationsskifte søger vi en afdelingsleder, som skal stå for drift og udvikling af
IAT’s servicecenter i Kolding. Afdelingslederen refererer til IAT’s direktør og har ledelsesansvar for pt. 17
medarbejdere, heraf to teamledere. Du har ansvar for afdelingens økonomi, for kvaliteten, for den gode
kundeoplevelse og for medarbejdernes trivsel og udvikling.
Servicecenteret er en unik facilitet, hvorfra IAT leverer løsninger relateret til tanktransport: Kørsler,
tankrens, trykprøvning af tanke, udlejning, oplagring og værksted. Der er således tale om one-stop
shopping for kunderne, som typisk er store internationale aktører inden for kemikalier, gas og andet
flydende gods. IAT har højtspecialiserede kompetencer på området, unikke faciliteter, de rette
certificeringer og dermed et enestående værditilbud til kunderne.
Afdelingslederen er medlem af IAT’s ledergruppe og bidrager til virksomhedens langsigtede
planlægning, strategi og forretningsudvikling.
Der er stor variation i stillingen. Kernen er selvfølgelig ledelsen af afdelingens dygtige medarbejdere, så
de er motiverede. Men dialoger med myndighederne, involvering i de operationelle opgaver og
kundekontakt er også vigtige elementer. Det betyder blandt andet, at afdelingslederen står for kontakt
til centrets nuværende og potentielle kunder. Udviklingen af kunderelationerne en vigtig forudsætning
for at sikre afdelingens positive udvikling på omsætning og indtjening og sørge for, at kunderne er
tilfredse og dermed loyale.
Mod på nye udfordringer
Den ideelle profil har betydelig ledererfaring, primært af timelønnede. Herudover vil kendskab til
transportbranchen eller til logistikløsninger og/eller tekniske installationer være at foretrække. Selv om
rollen er bred, kræver den indsigt i de services, IAT leverer.
Du er kundeorienteret, selvkørende i din arbejdsform og en dygtig menneskekender. Du skal have en
positiv indstilling og et godt humør. Det er vigtigt, at du er empatisk og kan skabe gode
samarbejdsrelationer til såvel kunder som de øvrige afdelinger i IAT.
Herudover forventes sproglige færdigheder inden for engelsk (og gerne tysk), samt kendskab til
anvendelse af gængse IT-programmer.

Selvstændigt ansvar for veldrevet forretning
Du overtager en afdeling, som har en god forretningsmodel og muligheden for at udvikle sig yderligere.
Der er en høj grad af selvstændighed i rollen, og du har tydeligt ansvar for resultatskabelsen sammen
med dit team.
Kombinationen af de mere strategiske opgaver, kundefokus og operationel involvering giver god
spændvidde i stillingen.
Desuden får du en spændende arbejdsplads med dygtige kolleger samt en synlig og nærværende
ledelse.
_____________________________________________________________________________________
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Consultant Sascha Boye
Kristensen på telefon 2011 4555.
Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt
og videregives ikke uden din accept.
Link hvortil CV up-loades: https://www.hansentoft.dk/job/7487
___________________________________________________________________________

