
                     
 

Kommerciel afdelingsleder 
til afdeling for butiksvarer, slid- og reservedele i Vejle 
 
Et spændende job med gode udviklingsmuligheder 
MI søger en inspirerende og motiverende afdelingsleder til 13 dedikerede medarbejdere, der beskæftiger sig med indkøb, 
ordrehåndtering og salg af bl.a. værktøj, reservedele, tekniske artikler, hydraulik og haveartikler via forhandlere samt online.  
 
MI tilbyder... 
Som en del af virksomhedens ledergruppe med reference til direktøren, får du gode muligheder for at præge udviklingen af 
både organisationen, forretningen samt din egen hverdag. Du bliver en del af en organisation med engagerede kolleger, en 
uformel omgangstone og fokus på samarbejde på tværs af afdelingerne. Hos MI vægter vi udvikling og faglighed højt og 
arbejder ud fra tre værdier: Værdiskabende – Kompetente – Fingeren på pulsen.  
 
Din profil… 
Du har erfaring med ledelse og går forrest, når beslutningerne skal føres ud i livet. Du har fokus på medarbejderudvikling og er 
god til at motivere og identificere medarbejdernes styrker og udviklingsmuligheder. Du er en god sparringspartner for dine 
medarbejdere og ser dem som vigtige aktiver.  
 
Du har branchekendskab og er en dygtig købmand, der kan bidrage til at udvikle produktområderne både kommercielt og 
konkurrencemæssigt ud fra tendenserne i markedet.  
 
Du har en god forretningsforståelse og det er naturligt for dig løbende at analysere den nuværende forretning og lægge en klar 
strategi for fremtiden i samarbejde med resten af ledergruppen, så MI´s markedsposition styrkes.  
 
Du trives med et højt aktivitetsniveau og er fleksibel i forhold til opgaver og tid. Du er god til at prioritere, planlægge og arbejde 
struktureret i en travl hverdag. Du har en synlig og positiv personlighed, som skaber en god atmosfære omkring dig.  
 
Du er en team-player med sans for vigtigheden af et godt samarbejde både internt og eksternt. Du byder ind med nye 
ideer og initiativer samt får tingene til at ske. Det er vigtigt, at du har gennemslagskraft, tager ansvar og træffer beslutninger 
baseret på fakta. 
 
Du har gode IT-kundskaber, gerne kendskab til Dynamics AX, samt taler, skriver og forstår dansk og engelsk.  
Det er en fordel, hvis du har erfaring med Lean eller andre systemer med fokus på optimering.  
 
Ansvar og arbejdsopgaver 
Som afdelingsleder og en del af ledergruppen får du ansvaret for at: 
• Motivere og udvikle medarbejdere gennem sparring og coaching 
• Udvikle og implementere virksomhedens strategi  
• Sikre høj kvalitet og effektivitet i din afdeling  
• Bidrage til et godt samarbejde på tværs af organisationen 
 
I tæt samarbejde med dine medarbejdere får du ansvaret for at: 
• Prioritere og planlægge hverdagen 
• Udvikle produktområderne kommercielt 
• Sikre optimal adgang til markedet via eksisterende og nye salgskanaler 
• Holde fokus på sortimentsstyring 
• Udarbejde budgetter samt følge op herpå 
• Igangsætte og implementere forbedringsprocesser 
 
Tiltrædelse snarest muligt. Fast løn efter kvalifikationer samt god pensionsordning og sundhedssikring. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Kristian Jakobsen på kj@mi.dk eller tlf. 76 40 86 15. 
 
Send din ansøgning med CV mærket ”afdelingsleder” til betina@mi.dk senest 28. januar 2018.  
Vi afholder samtaler løbende.  
__________________________________________________________________________ 
 

MI er en forkortelse for Maskinhandler Indkøbsringen A/S, som er et aktieselskab med hovedkontor og centrallager i Vejle. 
Firmaet har eksisteret siden 1963 og varetager i dag indkøb, lagerføring og markedsføring af landbrugsredskaber, have- og 
parkmaskiner, slid- og reservedele samt butiksvarer, der sælges i Danmark og Sverige samt online via www.shopmi.dk.  
Vi er 65 ansatte og har en omsætning på ca. 350 mio. kr. årligt. Se mere på www.mi.dk og www.facebook.com/indkobsringen 
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