BIRKELAND BRUK AS holder til i Lyngdal og er en solid velfungerende bedrift. Birkeland Bruk er en kjedeuavhengig leverandør av trelast og byggevarer til proffmarkedet i Sør-Norge.
Vi er en familiebedrift med lange tradisjoner og virksomheten ble startet opp i 1908.
Vårt produksjonsanlegg ligger i Kvås i Lyngdal kommune. Vår Precut avdeling tilbyr ferdig tilskjærte byggesett for proffmarkedet. Nytt anlegg ble ferdigstilt i 2013. I Kvås har vi overflatebehandling-, høvleri-, og impregneringsavdeling. Vårt hovedkontor ligger i Handelsparken i Lyngdal hvor teknisk-, salgs og administrasjonsavdelingen er plassert.
Våre 6 Byggvell butikker er plassert i Agder og Rogaland og fungerer som serviceledd overfor våre gode kunder. Byggvellkjeden er en del av Birkeland Bruk konsernet som vil ha en
samlet total omsetning på 400 mill i 2017. Vi støtter det lokale idretts og kultur liv i Agder og Rogaland og vi er kjent for å ha et godt arbeidsmiljø i konsernet.

Som et ledd i å styrke vår service overfor våre gode kunder i Rogaland, ønsker vi nå å etablere BYGGVELL SOLA as
i løpet av høsten 2017. I den forbindelse søker vi:

DAGLIG LEDER
Som daglig leder inngår du i konsernets butikkledergruppe.
Ditt viktigste bidrag for å nå de budsjetterte mål er dine ansatte.
Sammen med dem skal du bidra til vekst og utvikling i et marked
med betydelig potensiale.
Blant hovedoppgavene er:
• Daglig ledelse
• Iverksette og følge opp ulike salgs- og markedsaktiviteter
sammen med Salg- og markedssjef
• Relasjonsbygging
• Personalansvar
• Budsjett/lnntektsansvar

Vi ønsker oss en resultatorientert og inspirerende leder.
Formell bakgrunn er ikke det viktigste.
Din tidligere erfaring og personlig egnethet er viktigere.
Vi ser først og fremst etter deg som har hatt tilsvarende
oppgaver tidligere, men også deg som søker nye
arbeidsoppgaver og kan utgjøre en forskjell.
Betingelsene gjenspeiler stillingens nivå og ansvarsområder.
Stillingen rapporterer til daglig leder i Birkeland Bruk.
For nærmere informasjon, kontakt daglig leder Kai Våge Skårdal
tlf. 996 40 608 eller Salg- og markedssjef Jan Terje Rottem
tlf. 464 44 453.
Søknadsfrist er 15. september.
Søknad sendes til: kai@birkelandbruk.no
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