
 

 

 

 

Service-/Afdelingschef til teknisk virksomhed 

Forretningsudvikling - Ledelse – Projektstyring - Drift  

O&J Energy A/S er et af Danmarks største elektromekaniske værksteder med service- og reparations-

aktiviteter i ind- og udland. Virksomheden udgør et af Olesen & Jensen A/S mange forretningsområder,  

der understøtter energi- og installationsbranchen og du bliver en del af en moderne og udviklingsorienteret 

virksomhed med fokus på kvalitet, teknologi, sikkerhed, kompetencer og trivsel.  
 

Dedikeret ledelse i Energimetropolen Esbjerg 

Du referer til virksomhedens direktør og får en betydelig rolle med stor frihed til at bygge videre på det store 

arbejde, der er gjort over årene for at sikre stærke processer, høj kvalitet, stor kundeloyalitet samt udvikling 

af kompetencer og værktøjer. Den flade organisation sikrer korte beslutningsveje og der er ”økonomisk 

tålmodighed” ift. mere langsigtede beslutninger og tiltag. 

 

Lederen vi søger har lyst til at præge og fortsætte den positive udvikling og drift af afdelingen, hvor den 

nuværende leder gennem mange år ønsker at træde tilbage, men står til rådighed for en god overlevering. 

Afdelingen reparerer og servicerer udstyr for bl.a. marine-, offshore- og vindbranchen og er kendetegnet ved 

høj anciennitet med stærke kompetencer og et udviklingsorienteret mindset. 

Du kan se mere om forretningen og afdelingen her: https://www.oj-energy.dk/da/              
 

Teknisk service, økonomi og mennesker 

Din tekniske forståelse inden for elektromekanisk udstyr samt styrings- og reguleringsteknik kombineret med 

din markedsindsigt og din motiverende lederstil bringer du i spil, når du ser muligheder i markedet og når du 

involveres i kalkulationer og tilbudsgivning med fokus på at skabe god og sund forretning.  

Ansvaret for afdelingens økonomi er i dine hænder og du er bevidst om vigtigheden og værdien af den 

løbende opfølgning og rapportering på tallene. Du er således også god til at omsætte tal til operationelle 

indsatser, der giver mening for dine kollegaer i afdelingen. 

Du trives med den udadvendte rolle ift. kunder og netværksarrangementer, hvor dine evner til at bygge 

professionelle relationer bringes i spil og hvor du kan brande afdelingen og virksomheden. 

For at få succes i stillingen er du 

 - god til at holde og skabe overblik uden at misse de vigtige detaljer 

- stærk på prioritering og serviceorienteret ift. kundernes behov for fleksibiltet  

- en synlig og nærværende hands-on leder og holdspiller 

- erfaren i at spille andre gode og sikre, at dine medarbejdere udfolder deres fulde potentiale 

- handlekraftig, vedholdende og involverende med evnen til at se på den samlede forretning 

- stærk på kommunikation på både dansk og engelsk i skrift og tale 

- branchekendt og teknisk velfunderet 

 

Der er tale om en særdeles ansvarsfuld og selvstændig rolle med afvekslende opgaver, stor indflydelse på 

afdelingens og egen udvikling, et særdeles godt arbejdsmiljø og en kultur præget af ordentlighed. 
 

Kontakt Direktør Claus Boel på tlf. 2848 2200 eller på mail: clb@o-j.dk mrk.: ”Service- /Afdelingschef” 
Tiltrædelse er snarest muligt og vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.  

Sidste ansøgningsfrist er d. 30. marts 2019 og vi ser frem til at høre fra dig.  
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