
Selvstændigt ansvar for 
serviceafdeling i Varde i 
en ambitiøs organisation

Om jobbet
Vækst, ledelse samt optimering og udbyg-

ning af servicekontrakter er nøgleordene for 

jobbet. Med reference til direktør Torben 

Blaaholm får du ansvaret for et team med 

engagerede og teknisk dygtige kollegaer.  

Du overtager forankrede processer, 

systemer og arbejdsgange, og du skal 

fokusere på optimering og videreudvikling. 

Dine daglige arbejdsopgaver vil blandt 

andet omfatte:

Her er jobbet for dig, der kan lide alsidighed i hverdagen. Frihed under 
ansvar og høj grad af mulighed for at sætte dit præg på Blaaholms 
videre udvikling. 

Har du en god teknisk baggrund? Kan du dokumentere resultater med 
udvikling af kommercielle servicekoncepter?  Bliver du opfattet som en 
synlig leder, som går forrest, viser vejen og sikrer, at både teamet og 
du selv når målene?

Så kan du være den servicechef, vi søger hos Blaaholm. 15 
kvalificerede og fleksible serviceteknikere står klar 24/7/365. Hos 
Blaaholm arbejder alle sammen for at sikre, at løsningerne altid lever 
op til kundens krav. Derfor er høj håndværksmæssig kvalitet til aftalt 
tid og pris afgørende. Der er mange spændende kunder, der dagligt 
udfordrer med komplekse problemstillinger.  Alle sætter en ære i at 
løse kundens behov, og er stolte over de mange positive 
tilbagemeldinger, kunderne giver.

Du vil få stor indflydelse i en dynamisk virksomhed, hvor dit 
ansvarsområde betragtes som en afgørende strategisk driver for 
virksomhedens forsatte vækstambitioner, hvor service indgår som et 
vigtigt element i strategiplanen. Du får en solid organisation i ryggen 
samt god mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt.

Service.

• Daglig ledelse af serviceafdelingen og 
sikre en professionel kundeservice

• Sikre ressourceudnyttelse samt 
medarbejdernes trivsel, motivation, 
samarbejde og udvikling

Det er et krævende job, hvor du skal have 

mange kompetencer i spil. Du skal have styr på 

de indre linjer, kunne afkode kundernes behov 

og hele tiden have den forretningsmæssige 

tilgang til opgaverne.

• Udarbejde arbejdsplaner og sikre opfølgning 
på afdelingens og medarbejdernes mål

• Udarbejde budgetter og sikre at afdeling når 
de opstillede økonomiske mål

• Udvikling af afdelingen, herunder IT-systemer

• Kundekontakt samt kundebesøg og udvikling 

af servicekoncepter, som naturligt 

understøttes af resten af organisationen

Det får du

• Vindindustri

• Tårnproduktion

• Automation

• Service 

Du tilbydes en spændende og 

ansvarsfuld stilling i en virksomhed i 

sund udvikling og vækst.  For den rette 

person vil der være rig mulighed for såvel 

faglig som personlig udvikling. 

Blaaholm er en moderne og uformel 

arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra ord 

til handling og hvor opgaverne løses hurtigt 

og effektivt i et tæt samarbejde med 65  

dygtige kolleger i et rart og uhøjtideligt 

miljø. Vi har fokus på følgende 

forretningsområder:



Blaaholm Maskinteknik blev grundlagt 2005 i Næsbjerg, med henblik på at løse smedearbejde samt mindre 
specialopgaver. For at udvikle virksomheden og komme tættere på kunderne flyttede vi til Esbjerg i 2010. 
Året efter ændrede vi navn til Blaaholm A/S og fik en professionel bestyrelse. I 2014 udvidede vi og købte 
AP Maskinteknik. I 2016 udvidede vi igen og købte ScanRobot A/S. I dag har vi to afdelinger fordelt på 
7.000 m2 og ca. 65 fastansatte. Specialløsninger udgør langt den største del af opgaverne. Vi vil fortsat 
vokse, kun have dygtige medarbejdere og være i stand til at sige nej tak til en ordre, hvis det er bedst for 
kunden eller for Blaaholm A/S.

Din baggrund
Du er den synlige og resultatfokuserede 

leder med en mekanisk baggrund 

suppleret med en lederuddannelse eller 

flere års ledelseserfaring. Du er ambitiøs 

og din indsats skal kunne ses på både top 

og bund. Du kan arbejde fokuseret og 

holde sporet i forhold til den valgte strategi. 

Du arbejder godt i en stilling med stor 

selvstændighedsgrad og har haft succes 

med organisations- og forretningsudvikling 

i tilsvarende stilling. 

Som servicechef navigerer du i en 

uforudsigelig hverdag, hvor du får brug for 

dine gode samarbejdsevner og din 

løsningsorienterede tilgang til opgaverne. 

Du skaber struktur med dit overblik og går 

forrest med din sikre kommunikation, dit 

drive, dit gode humør og dine meningers 

mod. 

Du er nu klar til en ny udfordring i en 

virksomhed med en ambitiøs strategi frem 

mod 2021. Du forstår forretningen og du 

kan bidrage med erfaring med 

servicekoncepter, som kunderne forstår, og 

som bringer konkret værdi og ROI. Du ved, 

at din succes i høj grad afhænger af dit 

drive og eksekveringskraft. Du ved, at du 

kan få tingene til at ske og sætte 

serviceforretningen på den strategiske 

dagsorden.

Du behersker som minimum engelsk og 

dansk i skrift og tale på forhandlingsniveau

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til jobbet, inden du 
sender din ansøgning, så er du 
velkommen til at kontakte Torben 
Blaaholm på tlf. 4127 0027 

Send din ansøgning 
Er jobbet noget for dig, så send din 
ansøgning og CV til Ekstern HR 
Partner: sonja@stokholm.dk hurtigst 
muligt. Mrk. Ansøgningen ”Servicechef”
Vi ansætter, når vi har den rette 
kandidat til jobbet og vi glæder os til at 
høre fra dig.
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