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TEKNIK- OG SERVICECHEF

STILLINGNEN ER BESAT – TAK FOR DIN INTERESSE
Princess Yachts Denmark er en del af Premium Yachts Scandinavia, der har base
på Vindöen i Sverige. Den danske virksomhed ligger i Greve Marina med kontor,
udstillingshal, værksted og marina med 50 bådpladser.
Princess Yachts er et af branchens mest respekterede brands. Fabrikken i
Plymouth i sydvest England, med over 3000 ansatte, har produceret motorbåde
siden 1965. Det brede model program udvikles konstant og strækker sig fra 35 til
131 fod.
Vores passion for bådlivet og et helt liv i marine branchen har givet os et bredt
kendskab til bådkøb, bådsalg, bådtransport samt 1. klasses service til vores
kunder.
Princess Yachts Denmark er i dag bemandet med 2 salgspersoner og en teknisk
service medarbejder, der snart går på pension. Salget af både har det seneste år
været langt over forventning, og den voksende efterspørgsel efter luksusbåde

forventes at fortsætte de kommende år.
Princess Yachts sætter ambitionerne højt og vil nu skabe Danmarks førende
teknik-og servicecenter for motorbåde og Yachts. Vi vil opbygge et stærkt team af
teknisk kyndige personer, hvor af den ene skal være Teknik-og Servicechef.
Teamet skal derudover bemandes med 2 erfarne serviceteknikere eller
mekanikere, gerne med erfaring fra bådbranchen eller en passion for
motorbådssejlads.
Se videoen om Princess Yachts Denmark i Greve Marina.

Greve Marina (klik og se videoen)
Vi vil skabe Danmarks førende teknik-og servicecenter for motorbåde og
derfor søger vi nu en TEKNIK-OG SERVICECHEF, som får følgende rolle:
Ledelse og udvikling af service-team og værksted
Sikre kundeservice og leverancer af høj kvalitet
Deltage i det udførende servicearbejde
Planlægning af arbejdsopgaver i teamet – og egen involvering
Indgår i den danske ledergruppe med ref. til den danske direktør
Ansvarlig for korrekt og rettidig rapportering
Deltage i bådmesser og kundeevents
Kontakt til og indkøb hos 3. parts leverandører

Tæt samarbejde med Princess Yachts i UK ifm. kundeleverancer
Sikre nødvendig dokumentation ifm. servicearbejde
Administrative opgaver i relation til kundeservice
Servicebiler stilles til rådighed for teamet. Har du certifikat til at sejle større
både er der gode muligheder for at bruge det i dette job.
Stillingen her kræver, at lederen af teknik-og serviceteamet arbejder 75% af tiden
i det udførende servicearbejde, og en mindre del medgår til det administrative og
udviklende arbejde.

Udstillingshal i Greve
VI SØGER EN ERFAREN TEKNIK-OG SERVICECHEF
Du har erfaring med at lede en teknik-og servicefunktion
Du er en udadvendt og kundeorienteret person
Du er tændt på ideen om at opbygge et stærkt teknisk team – som
‘spillende træner’
Du finder det naturligt at tage fuldt ejerskab af opgaven
Du er god til at udvikle og drifte et teknisk meget kyndigt team
Du er struktureret og har hele tiden overblik over dine kundesager

Du er ambitiøs, selvkørende, proaktiv og en hands-on leder
Du er kommunikativ stærk på dansk og engelsk – i skrift og tale
Du går foran – også i pressede situationer
Du har erfaring med administrative opgaver- og systemer
Du får reference til den danske direktør i Greve
Som leder af det tekniske serviceteam hos Princess Yachts Danmark skal du
deltage i det daglige arbejde på værkstedet eller i bådene, og inspirere og
motivere dine medarbejdere til at yde en sublim indsats. Du vil få et tæt samspil
med salgsteamet, der er erfarne bådfolk med mange års sejlerfaring.

Princess Yachts værft i England – klik og se videoen
PRINCESS YACHTS TILBYDER DIG:
Du bliver en del af en velkonsolideret skandinavisk virksomhed
Du får en nøglerolle i det danske team på 5 ansatte
Du bliver en del af et erfarent skandinavisk team på 20
En arbejdsplads med gode rammer og moderne værktøjer
Et uhøjtideligt arbejdsmiljø og en uformel omgangstone
Du får rig mulighed for at præge udviklingen i virksomheden

Du får store frihedsgrader og mulighed for fleksible arbejdstider
Attraktive løn-og ansættelsesvilkår på markeds niveau
Du får dit eget ‘domæne’ hos Princess Yachts i Greve
En meget smuk arbejdsplads – lige ved havnekanten
Og hvis du oven i købet har en passion for sejlads, så er dette også en unik
mulighed for at kombinere din interesse for teknik og sejlads i lækre både og
smukke omgivelser.
INTERESSERET?
Er du interesseret i at vide mere om denne spændende stilling, så er du
velkommen til at ringe til mig på 30927120, også uden for normal arbejdstid.
Ole Stiig Petersen – Lisberg Management
Vi er hyret af Princess Yachts til at finde den person, der er i stand til at skabe det
stærkeste teknik- og serviceteam, og medvirke til at gøre Princess Yachts
Denmark til den førende inden for sit felt.
Vi er også på jagt efter 2 super dygtige teknikere/mekanikere/håndværkere, der
kan indgå i teknik-og serviceteamet, som du får ansvaret for at opbygge.
ANSØGNING
Hvis du føler dig fristet til at søge stillingen, så gør det gerne så hurtigt som
muligt ved at trykke på knappen SØG STILLING herunder.

