Frellsen kaffe søger
Servicechef til vores tekniske afdeling
Frellsen kaffe leverer kaffeløsninger til virksomheder – Vi brænder for god kaffe på jobbet og er
trængt igennem til hver 6. danske kop kaffe. Kaffemaskinerne er vores vigtigste partner hos kunden
– derfor søger vi en dygtig chef til vores serviceafdeling.
Kvalifikationer:
Du har erfaring med at lede en serviceorganisation og din ledelse skaber et stærkt team.
Overblik og en rolig personlighed gør, at du handler velovervejet og rationelt, når det går stærkt.
Din baggrund er teknisk og du har en klar forståelse af god service overfor kunder og kolleger.
Du går forrest med orden og styr på dine ting, samt er ansvarlig for afdelingens økonomiske
resultater. Du er vant til administrative opgaver og har et solidt it-kendskab.
Opgaver:
-

Daglig ledelse af vores serviceorganisation samt serviceteknikere i hele Danmark.
Kontakt og aftaler med kunderne
Tæt sparring med teamledere og teknisk support
Leverandørkontakt vedr. forecast og nyheder
Udvikle og optimere koncept og service
Ansvar for at sammensætte det rigtige team, og sørger for at bevare et højt niveau.

Vi tilbyder:
Et spændende job i solidt veldrevet virksomhed der arbejder med kaffe og chokolade. Du får som
leder for 22 gode dygtige medarbejdere en stor grad af frihed til at løse opgaverne bedst muligt
og skabe resultater. Du vil referere direkte til direktør Henrik Frellsen.
Virksomheden er beliggende i Roskilde.
Der holdes samtaler løbende, da stillingen ønskes besat snarest
Send en motiveret ansøgning og CV til :
FK-job@Frellsen.dk Emne: Servicechef
Ansøgningsfrist: 25. Oktober 2020
Ved ansøgning accepterer ansøger, at vi gemmer ansøgningen i vores kandidat arkiv.
I.M. Frellsen har i fire generationer specialiseret sig i gourmetproduktion inden for kaffe & chokolade.
Vi driver i dag 39 egne chokoladebutikker og leverer kaffe, te og chokolade til 150 specialbutikker, samt
kaffeløsninger til 7.000 virksomheder, kantiner, institutioner og cafeer etc. Virksomheden ledes af fætrene
Peter og Henrik Frellsen.

