Svalövs Farmartjänst, ett
modernt entreprenadoch bemanningsföretag
Svalövs Farmartjänst är ett fristående ISO- certifierat företag och medlem i Farmartjänstföretagens
Riksförening. Vi har verkat i Svalöv med omnejd i 25 år och våra kunder omfattar kommuner, större företag,
enskilda husägare, jordbruksverket m.fl. och vi sköter grönytor, hjälper till med trädgårdar, kör truck,
bygger, river och mycket annat.
Vi ägs av våra medlemmar och har nu ca 25 medarbetare som arbetar allt från heltid till några timmar
årligen. Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och
utvecklingsmöjligheter.

Svalövs Farmartjänst söker Chef/Verksamhetsledare
På grund av att vår nuvarande verksamhetsledare vill pensionera sig söker vi nu en ny Verksamhetsledare,
VL.
Som VL leder du verksamheten. Du marknadsför, lämnar offerter, skapar och underhåller kundkontakter
och leder arbetet med fullt personalansvar. Du rapporterar direkt till styrelsen. Det finns administrativt stöd
på vårt kontor.
Arbetet är självständigt och kräver egen initiativkraft. Lön kan utgå som fast lön eller som provision eller en
blandning. För närvarande är tjänsten deltid med ca 70% sysselsättningsgrad men beroende på orderingång
kan den omfatta heltid. Tjänsten går utmärkt att kombinera med annan egen verksamhet.
Vi söker dig som har god erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har förmodligen någon form av
eftergymnasial utbildning.
Du är bekväm i rollen som ledare och i dina kundkontakter. Du har god förmåga att hantera det svenska
språket i såväl tal som skrift och är van att använda dator som ett naturligt arbetsredskap.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och avgörande för att lyckas i befattningen är
struktur, planeringsförmåga samt en väl utvecklad social förmåga.
Mer information om Svalövs Farmartjänst hittar du på http://www.farmartjanstsvalov.se
Vill du veta mer kontakta Ingmar Tykesson via telefon 070 52 820 96, eller via mail
till mail@farmartjanstsvalov.se
Intresserad? Vi vill ha din

ansökan senast den 16 juni 2013.
Skicka din ansökan till
Svalövs Farmartjänst
Torrlösa 2764
268 90 SVALÖV

Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har Svalövs Farmartjänst tagit ställning till rekryteringskanaler och
marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och
liknande.

