
                      Souschef                                       

 

Har du ambitioner, hvor dit drømmejob er en kombination af indflydelse, selvstændighed, men også ledelse 

og samarbejde, så er her en unik mulighed. – Endda med udsigt til medejerskab! 

I nyoprettet stilling som Souschef hos Arnum Rør ApS., vil du sidde midt i maskinrummet. En nøgleposition, 

hvor koordinering i alle henseender, understøtter en særdeles positiv udvikling. Hyppig dialog med kolleger 

og samarbejdspartnere, bliver en stor del af dit arbejde. Det skal bl.a. sikre det høje kvalitetsniveau, 

leveringssikkerhed og gode renommé, der kendetegner Arnum Rør ApS. Med dine indsatser, vil du opnå 

reelle muligheder for at præge - ikke kun din egen stilling - men hele virksomheden. 

For den rette kandidat vil der successivt blive tilbudt medejerskab, hvilket naturligvis stiller store krav til dine 

generelle kompetencer. 

 

Af arbejdsopgaver kan nævnes: 

• indhente og håndtere projekttilbud 

• forhandlinger med leverandører 

• indkøb til projekter samt styring af disse  

• udarbejdelse af diverse tilbud 

• markedsføring  

• kunne varetage de daglige rutiner og ledelsesmæssige opgaver, der i dag ligger hos indehaver 

 

Om dig, du: 

• er uddannet inden for håndværk – ikke et krav, men en fordel 

• har stor indsigt i byggebranchen 

• er måske afdelingsleder indenfor håndværk, byggemarked, produktionsvirksomhed e.l. 

• er en stærk købmand (indkøb, salg og markedsføring) 

• har ordenssans og blik for detaljer  

• kan samarbejde, lede og motivere - du er udadvendt! 

• er ansvarsbevidst, synlig og nærværende 

• er fleksibel og kan holde mange bolde i luften 

Det er naturligvis vigtigt du besidder de nødvendige kompetencer, men dine menneskelige egenskaber, 

vægter afgørende meget. Er du tillidsvækkende, engageret og udstråler en utvetydig ansvarsbevidsthed, står 

du med gode kort på hånden. 

 

Du tilbydes: 

• attraktiv stilling med indflydelse og sparringspartner for indehaver 

• mulighed for medejerskab 

• et udfordrende og afvekslende job i et uformelt miljø 

• gode kollegiale relationer og stærk teamånd 

• relevant introforløb/oplæring  

• løn efter kvalifikationer samt pension  

Arbejdssted: Arnum. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Frank Andersen, FA Connect tlf. 20 24 62 33 eller  

Indehaver Jens Chr. Mikkelsen, Arnum Rør ApS. tlf. 40 21 62 30.  

Motiveret ansøgning sendes til fa@faconnect.dk. Der afholdes løbende samtaler og tiltrædelse efter aftale. 

 
Arnum Rør ApS. er en moderne og velkonsolideret virksomhed med stort know-how og en bred viden inden for alt i rør. 

Virksomheden fungerer som rådgiver og leverandør til en lang række sønderjyske entreprenører, kloakmestre, 

kommuner og forsyninger. Se mere på www.arnumror.dk 
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