Jets Vacuum AS søker

CEO til hovedkontoret på Hareid
Jets™ utvikler, produserer og selger vakuumtoalett- og avløpssystemer basert på patentert teknologi. Konsernet har solid
økonomi og en årsomsetning på omtrent 400 MNOK.

Jets Vacuum AS er driftsselskapet i Jets™ konsernet:
Divisjon Ship & Offshore arbeider globalt med salg og
leveranse av sanitærsystemer for alle typer skip, og har
i dag halvparten av det maritime verdensmarkedet.
Divisjon Land & Transport arbeider globalt med salg og
leveranse av sanitærsystemer for bl.a. bygg, hytter, tog,
supermarkeder og mobile anlegg, og har kraftig vekst.
Divisjon Service & Ettermarked følger opp eksisterende

kunder på land og sjø med rådgiving, deleleveranser,
vedlikehold, oppgraderinger, reparasjoner og annen bistand.

Til å ivareta og videreutvikle selskapets strategi om videre
vekst og resultatutvikling, søker Jets Vacuum AS en dynamisk
toppleder med sans for høyt tempo.
Jets Vacuum AS står fjellstøtt og kan vise til solid drift over lang tid, med kontinuerlig
nysgjerrighet og innovasjon som sentrale drivere. CEO rapporterer til styret, og har det
hele og fulle ansvaret for selskapets aktiviteter. Ved ansettelse går nåværende CEO over
i nyopprettet stilling som Vice President Business Development.
Arbeidsoppgaver:
• Daglig ledelse med ansvar for å ivareta selskapets ambisjoner om vekst og
resultatutvikling.
• Ivareta organisering av selskapets virksomhet på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.
• Hovedansvar for bedriftens kvalitets- og miljøsystem.
• Sikring og utvikling av bedriftens verdier.
• Forstå og videreutvikle bedriftskultur og omdømme.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning på masternivå el.l.
• God forretningsmessig forståelse.
• Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:
• Uredd ledertype med høy forretningsetisk standard.
• Kommersiell tilnærming med fokus på gjennomføring.
• Samlende motivator med positiv og offensiv atferd.
• Høye krav til seg selv og medarbeiderne.
• Forstår og verdsetter betydningen og verdien av fellesskap og samarbeid.
Vi tilbyr:
• Topplederstillingen i et fremtidsrettet og innovativt selskap med store ambisjoner.
• Betingelser etter individuelle forhandlinger.
For mer informasjon om stillingen og selskapet, kontakt:
Regionansvarlig Ivar Morten Normark i Personalhuset Search & Selection,
tlf. 975 01 433 / e-post: ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com
eller
Styreleder Anders Almestad i Jets™, tlf. 950 24 885,
e-post: anders.almestad@octavius.no
For å søke stillingen:
Besøk www.personalhuset.no og velg “Kandidat” -> ”Se alle annonser” -> “Møre
og Romsdal”. Søknadsfristen er mandag 8. mai 2017.

