
SYNLIG OG HANDLEKRAFTIG LEDER 
som kan ta ansvaret for å løfte Seabrokers Services til nye høyder. Lederen for Seabrokers Service må 
trigges av proaktivt salg og markedsføring av selskapets tjenester, og kunne trives utenfor komfortsonen. 
Du er synlig, god på relasjonsbygging, har bredt nettverk og kan kundeservice! 

Seabrokers Services er en velfungerende organisasjon med veldig fornøyde kunder. Daglig leder skal 
bidra til at dette fortsetter i fremtiden, men også jobbe aktivt med viderefomidling slik at flere kunder 
kan få oppleve følelsen av å holde til i et bygg driftet av Seabrokers Services.

Vi er på jakt etter en engasjert og trygg person som vil og kan skape vinnerkultur og godt arbeidsmiljø 
rundt seg. Her er det store muligheter for rette vedkommende!

Søker bør ha følgende egenskaper: 
• Handlekraftig, modig, erfaren og synlig leder 
• Trives med proaktivt salgsarbeid og har dokumenterte salgsresultater
• Flink i forhandlinger, og erfaring i å skape merverdi for kunden
• God kunnskap og erfaring fra effektive elektroniske driftssystemer
• Erfaring som leder med økonomiansvar
• Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
• Dyktig på å pleie relasjoner og nettverk, men også sulten på nye relasjoner
• Erfaring med drift av eiendom og god kjennskap til HMS-arbeid og lovverk

Videre ønsker vi at du er uhøytidelig, positiv og glad i folk. Du vil lede en god gjeng som er inkluderende 
og kjennetegnes av serviceinnstilling, godt samarbeid, høyt tempo, godt humør, romslighet og som har 
fokus på nye løsninger.

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser som inkluderer pensjons- og forsikringsordninger i tillegg til 
andre velferdsgoder.

Skriftlig søknad og CV, merket «LederServices2018» sendes via epost jobb@seabrokers.no  
innen 9. april 2018. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

 

Seabrokers Group leverer et unikt og variert spekter av tjenester til kundene våre. Vi har dyktige 
medarbeidere innen skipsmegling, havovervåkning, havnekraner, eiendomsutvikling, eiendomsdrift 
og fundamentering.  

Seabrokers Services er et selskap i Seabrokers-gruppen med kontor i Stavanger. Vi har drevet med 
facility management, drift og forvaltning av næringseiendom siden 2004. Vi er opptatt av HMS og 
kvalitet, kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet. Bedriften kjennetegnes av høy servicegrad, 
fleksibilitet og ett kontaktpunkt pr kunde. 

Vår dyktige leder går av med pensjon, og vi søker derfor personen som kan fylle hennes sko. 
Vi trenger en:

www.seabrokers.no


