
Leder til opbygning og udvikling af have- 
og håndværksafdeling  
 

  

 

 
 

FlexVirk er en privat og ustøttet socialøkonomisk virksomhed.  

Anne Stecher, direktør, mobil: 6058 1570, mail: as@flexvirk.dk,  

FlexVirk IVS, Messingvej 32 B, 8940 Randers SV, CVR: 38447734, www.flexvirk.dk, FB og LinkedIn 

 

Er du frisk på udfordringen med at være ledende medarbejder for omkring 3-5 have- og lettere 
håndværksmedarbejdere? – Så kan det være dig, vi mangler på vores hold.  
 
FlexVirk IVS er en 2 år gammel virksomhed, som stadig vokser og derfor søger vi en ledende 
medarbejder, som både løser, de indkomne opgaver, leder og fordeler arbejdet samt brænder 
for at være med til at opbygge og videreudvikle vores have- og håndværksafdeling. 
 
Dine arbejdsopgaver bliver at: 

• selv løse opgaver med kvalitet, stabilitet og service i verdensklasse 

• sørge for at alle kunder bliver serviceret godt og effektivt 

• fordele opgaverne mellem medarbejderne og instruere dem  

• oplære, følge op og udvikle nye medarbejdere 

• opbygge og videreudvikle afdelingen sammen med lederteamet 

Vi forventer, at du: 
- har flere års erfaring med have- og forskelligt håndværksarbejde 
- har øje for detaljer og er yderst kvalitetsbevidst  
- er fleksibel, og tager ejerskab, så du kommer i mål med alle opgaverne  
- har stærke IT/administrative kundskaber i forhold til planlægning og indberetninger 
- kan kommunikere direkte, målrettet og effektivt både skriftligt og mundtligt 
- vil stå til rådighed, være ansporende, inspirerende og drage omsorg for medarbejderne 
- har humor, da vi sætter pris på en uhøjtidelig omgangstone 
- er engageret, pålidelig og rummelig  
- har gyldigt kørekort og egen bil (+trailer er en fordel), som kan bruges i jobbet 

FlexVirk IVS er en privat og ustøttet socioøkonomisk virksomhed, som ansætter fleksjobbere,  
flygtninge og andre, der har et stærkt ønske om at komme på arbejdsmarkedet. Vi brænder for 
det, vi laver, og sætter en ære i hele tiden at gøre det bedste for vores kunder og medarbejdere 
gennem dialog, tillid og åbenhed. 
 
Hvad tilbyder vi? 

- Et spændende job i et utraditionelt arbejdsmiljø med høj medbestemmelse 
- En arbejdsplads med en stærk social arbejdskultur og med stor mangfoldighed 
- Du bliver en del af et voksende team, der sammen stræber efter at blive bedre og større  
- Relevante kurser, foredrag og events, som du vil have mulighed for at deltage i 

Din ugentlige arbejdstid vil være mellem 0 – 40 timer, da du er med til at bygge en afdeling op. 

Løn på timebasis efter kvalifikationer. 

Søger du et dynamisk job med stor medindflydelse og hvor 2 dage aldrig er ens, så send en 
motiveret ansøgning og CV snarest til direktør Anne Stecher på post@flexvirk.dk. 
Der vil løbende blive holdt samtaler med relevante kandidater.  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anne Stecher på 6058 1570. 
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