Chemo Electric A/S søger en Administrerende Direktør
Opgaven
Direktøren er daglig leder af Chemo Electric A/S og har det overordnede strategiske ansvar for virksomhedens
samlede drift, herunder alle de aktiviteter, som efter aftale med bestyrelsen vil fremme det overordnede formål.
Direktøren får direkte reference til bestyrelsen og kan selvstændigt disponere inden for de af bestyrelsen
udstukne rammer/instrukser samt økonomisk inden for den givne fuldmagt.
Virksomhedens karakter og størrelse fordrer at direktøren også tager et operativt ansvar for virksomhedens
samlede salgsaktiviteter. Direktøren vil derfor skulle sikre at Chemo Electric også fremover opleves som en
troværdig, kompetent og effektiv samarbejdspartner. Det vil bl.a. kunne ske ved at øge kendskabsgraden til
Chemo Electric´s samlede sortiment/services hos de eksisterende kunder og potentielle nye kunder.
Succeskriterier
Den nye direktør skal være en troværdig, kompetent og motiverende leder der selvstændigt kan igangsætte
initiativer til at imødekomme den overordnede målsætning herunder kunne disponere budgettet effektivt og i
overensstemmelse med bestyrelsens rammesætning og prioritering.
Direktøren skal sikre en fortsat professionel, åben og positiv relation til kunder og ejerskabet og kunne opretholde
en servicerende og teknisk kompetent organisation og kunne udarbejde beslutningsoplæg til bestyrelsen og
medvirke til at skabe et struktureret overblik til understøttelse af indsatsstrategierne.
Ansøgerprofil
Den kommende direktør forventes at have en kommerciel relateret uddannelse på kandidatniveau og solid og
dokumenteret ledelseserfaring (administration, personale, økonomi). Dertil erfaring med ledelse af en salgsdrevet
organisation i kombination med en operativ erfaring fra teknisk relateret salg. Yderligere fordel vil være et
generelt kendskab til teknik/industri i form af teknisk indsigt/viden og gerne erfaring med internationalt arbejde,
herunder erfaring med at rapportere til og samarbejde med en koncernledelse og/eller bestyrelse.
Erfaring med løsningssalg, helst fra salg til industrien, og til salg af standardkomponenter til OEM´er m.fl. og
evnen til at kunne tænke i specifikke kunderelaterede løsninger og kunne ”tænke ud af boksen” vil ligeledes blive
vægtet højt.
Ledelsesmæssigt skal den nye direktør kunne motivere og inspirere organisationen til i fællesskab at skabe
”unikness” i markedet, være katalysator for en styrkelse af virksomhedens ”teamspirit” og have en
grundlæggende evne til at skabe og udvikle både organisatoriske og operationelle strukturer.
Dertil erfaring med operativ anvendelse af relevante IT baserede styringsværktøjer og at kunne formulere sig på
dansk og engelsk på højt niveau.

Du er:
•
•
•
•
•
•

ordentlig og saglig med fokus på kvalitet og objektivitet.
struktureret, systematisk og har en målrettet arbejdsstil samt gode administrative evner.
analytisk og kan vurdere, prioritere og videreformidle tekniske løsninger.
en ildsjæl – med gode motivationsevner og så har du en god energi og kan gå foran i udviklingen af
virksomheden.
som person kendetegnet ved at være empatisk, pragmatisk og stabil.
god til at etablere og vedligeholde relationer med tilsvarende gode samarbejds- og indlevelsesevner som
gør dig i stand til at begå sig i et koncernmiljø og aflæse omverdenen.

Du tilbydes
En meget spændende, selvstændig og udfordrende stilling i en meget solid og veldrevet koncern.
Hertil kommer en gagepakke bestående af en fast løn + bonus- og pensionsordning samt firmabil.
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Chemo Electric blev etableret i 1963 og indgår i den svenske koncern Addtech AB.
Addtech AB er en svensk børsnoteret virksomhed, der med en omsætning på mere end 7,5 mia. SEK. hører til blandt de største
leverandører af komponenter, systemer og løsninger inden for områderne industriel automation, industriel elektronik, test og
måleudstyr, produktionssystemer m.v.
Chemo Electric, med domicil i Smørum og pt. 15 ansatte, er i dag en ambitiøs og førende distributør af el-, ventilations- og
elektronikkomponenter, kabler samt kundetilpassede løsninger til bl.a. producenter af maskinstyringer medicinske apparater,
måleinstrumenter, hvidevarer, underholdningselektronik, audio/video, telekommunikation samt general dansk OEM
industrikunder.
Virksomheden samarbejder tæt med sine kunder og leverandører, for at finde frem til den optimale løsning, det være sig et
standardprodukt, emner som skal modificeres, specielt fremstillede komponenter, halvfabrikata og færdige løsninger, som er
udviklet til den givne applikation.
For at kunne imødekomme markedets ønsker til logistik, har virksomheden passende lager af komponenter, som afspejler de
indgåede aftaler omkring forsyningssikkerhed.
Den nuværende direktør ønsker at gå på pension og derfor søges nu en ny administrerende direktør.

