Rimaster är en ledande leverantör av kablage, elskåp, elektronik och hytter för specialfordon och
industriella system. Vi är en global koncern med ursprung och huvudkontor i Rimforsa, Sverige.
Rimaster har idag cirka 950 anställda verksamma i nio företag världen över. Vi har organisation för
försäljning, design, utveckling och produktion i Sverige, Polen, Belgien, Frankrike, Tyskland och Kina.
Läs mer på www.rimaster.se.
Till Rimaster Cab & Mechanics i Horn söker vi nu en

Affärsorienterad VD med passion för hyttsystemförsäljning
Vi söker en affärsdriven och säljorienterad VD med bevisad affärsorientering och passion för
affärsutveckling. Du ska aktivt vidareutveckla vårt kunderbjudande baserat på affärsförmåga, effektiv
och högkvalitativ produktion, utökat partnerskap samt teknisk utveckling. Din viktigaste utmaning
blir att öka försäljningen och därmed produktionen till Rimaster Cab & Mechanics.
Som VD kommer du att driva affärsutvecklingen av kompletta hytter och mekaniska system
gentemot vår marknad, våra befintliga och potentiella kunder i Sverige och i Europa. Till din hjälp har
du 30 duktiga medarbetare i vår verksamhet i Horn samt vår säljorganisation i Europa. Tjänsten
innebär en hög grad av resande.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen förutsätts att du har erfarenhet av framgångsrik affärsutveckling och försäljning
av teknikrelaterade system i kombination med gedigen ledarerfarenhet. Som person har du en
mycket god analytisk och strategisk förmåga, är affärsmässig samt har förmågan att motivera och
entusiasmera. I grund och botten har du ett stort teknikintresse. Du är uthållig, stresstålig och får
energi av att göra affärer, utveckla och förbättra verksamheten samt av att bidra till koncernens
utveckling.
Intresserad?
För ytterligare information är du välkommen att ringa Stefan Johansson på Sententia
Rekrytering & Konsult, 0767 – 85 85 65.
Du söker tjänsten via www.sententiarekrytering.se senast den 20 januari 2018. Ansökningarna
kommer att behandlas löpande.
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