ER DU
EN DYGTIG LEDER,
MED ET GODT OVERBLIK?

Så bliv projektleder ved O&J Comfort A/S i Esbjerg
Der er fuld fart på opgaverne og derfor søger vi
nu en projektleder mere til vores afdeling i Esbjerg.

Du får lov at arbejde målrettet med sikring i en virksomhed
hvor vi holder fokus på høj faglighed og kvalitet i alle vores
løsninger. Vi fokuserer på at arbejde innovativt og smart med
vores løsninger. Vi arbejder med store integrerede systemer,
men også med mindre anlæg inden for videoovervågning,
tyverialarmer og adgangskontroller.

Vi er en landsdækkende virksomhed med
ca. 80 ansatte, fordelt på 4 afdelinger i
henholdsvis Greve, Odense, Århus og Esbjerg.
Vi laver skræddersyede løsninger inden for CTS,
brand og sikring.

Så hvis projektledelse, teknisk flair og kundedialog er en del
af din ordbog, vil du helt sikkert synes godt om vores kultur,
arbejdsmiljø og opgaver.

Vi forventer at vores nye kollega opfylder følgende:
•

Du er nysgerrig og nærværende.

•

Du har modet til at gå i dialog med kunderne, og udleve
vores høje serviceniveau.

•

Du trives med en ledelse der prioriterer åbenhed, kvalitet
og efteruddannelse

•

Du vil arbejde med markedets bedste produkter.

•

Du bringer glæde ind i arbejdet og sætter en ære i at
overholde aftaler.

Din profil:

Vi søger dig der har nysgerrigheden med på arbejde,
og naturligt sætter dig til en PC og finder ud af hvordan
tingene virker.

Vi tilbyder:

Ansættelse i en spændende virksomhed, med sunde værdier,
gode kolleger og en interessant fremtid.
Vi tilbyder gode ansættelsesforhold, med attraktive
løn-, pensions- og medarbejderforhold.

”Der findes altid en løsning...”

Er det dig vi søger?

For yderligere information er du velkommen
til at kontakte afdelingsleder:
Allan Munk Bjerg
Telefon 28482219
E-mail: amb@oj-comfort.dk
Eller ring på vores hovednummer 75151055.
Vi afholder løbende samtaler og lukker
stillingerne når vi har de rette kandidater.

