Mange gode grunner til å søke den attraktive stillingen
- Gjennom 50 år er vi blitt en velkjent virksomhet, med en god og lokal bransjeposisjon. For å styre
videre vekst og ta vare på det gode arbeidsmiljøet trenger vi deg som vil lede ved å fokusere på
samarbeid og forbedre, sier Alf Inge Christensen.

Smidig overgang
Alf Inge er både daglig leder i bedriften og regionsansvarlig. Nå vil han ansette ny daglig leder – og
fokusere enda mer på å utvikle regionen.
- Dette betyr jeg kan levere stafettpinnen til ny daglig leder på en bra måte, sier Alf Inge.
Du vil jobbe tett med Alf Inge som har ansvaret for hele Region Sør i Håndverksgruppen – og bli en
sentral ressurs mellom ham og dine lokale avdelingsledere.
- Jeg har lyktes ved å lede, motivere og videreutvikle de gode folka vi har, samt rekruttere nye
nøkkelpersoner og ta dem imot på en god måte, fortsetter han – og tenker at hans etterfølger
kanskje ikke bør være helt ulik.

Sunn videreutvikling
Stillingen handler om å lede og videreutvikle bedriften med tydelig fokus på lønnsom drift. Du vil
også ha ansvar for salg, kalkyle, anbud og prosjektoppfølging.
Vår nye leder får videreutvikle systemene og sørge for god bruk av dem. Videre ønskes høy faglig
dyktighet og profesjonelt utført arbeid. Det vil også bli en viktig forbedringsagent lokalt, og skape
produktive samarbeid med våre søsterbedrifter og leverandører. Målet er at vi sikrer optimal
verdiskaping, levetid og miljøeffekter.
Dette ser vi etter
- Jeg tror at dine tidligere erfaringer er fra samme eller liknende bransje og helst fra lederstillinger
med gode suksesshistorier, sier Alf Inge.
Det er fint om du har god forståelse for forretning, drift, økonomi og er en god og strukturert
databruker.
- Siden vi ser etter en omgjengelig, strukturert og tydelig leder, vil jeg vektlegge personlige
egenskaper i stor grad i denne rekrutteringsprosessen, sier den forventningsfulle regionlederen.
Mange fordeler
En viktig fordel er at du har et helt konsern å lene deg på og utveksle erfaringer, ideer og tanker med.
Du vil få et nært samarbeid med flinke og stolte folk som vil hverandre vel.
- Vi vil gi deg det du trenger for å lykkes og vi skal heie på deg hele veien. Du vil få et godt
handlingsrom og mulighet til å prege bedriftens videre utvikling, sier Alf Inge.
Det er gode utviklings og karrieremuligheter. Videre tilbyr vi gode betingelser og dette avtales
nærmere.
- Jeg synes selvfølgelig at dette er den mest attraktiv lederstilling i hele Norge, håper at du gjør det
samme og gleder meg til å høre fra deg, avslutter regionlederen med.

Om bedriften
Fargerike Christensen er en betydelig aktør innen overflatebehandling i Agder som er lokalisert på
Stoa i Arendal. Vi er over 40 ansatte med kompetanse innen maling og byggtapetsering, der alle
setter preg på et fremtidsrettet miljø med fokus på kvalitet og profesjonalitet.
Vi er en av Arendals mest kjente håndverksbedrifter, der vi i over 50 år har representert trygghet
både for kunder og ansatte. Folkene våre er proaktive og jobber for å utvikle oss mot morgendagens
krav.
Vi jobber målrettet med fagopplæring og vil lede an innen bærekraftig utvikling i byggebransjen. Vi
håper du vil bli med på et lag som er litt annerledes og fremoverlent. Våre lagspillere like å lære, og
dele kompetanse med våre engasjerte lærlinger som skal danne ryggraden vår i fremtiden.

Fargerike Christensen er en del av Håndverksgruppen – Nordens største konsern innen maling, mur,
flis og gulv: http://www.handverksgruppen.com

