Har du ledarerfarenhet och vill vara med på en spännande resa med våra bussförare?
Vi söker en

Gruppchef för områdena Falköping, Tidaholm och Hjo med placering i Falköping!

Nobina är Sveriges ledande tjänsteföretag för resor med buss. Verksamheten består i att tillhandahålla
reguljär kontraktsreglerad busstrafik till uppdragsgivare i Sverige. Varje dag förenklar vi
vardagsresandet för cirka 500 000 påstigande kunder. Det betyder att nästan var tredje bussresa i
Sverige sker med Nobina. I Västra Sverige drivs och utvecklas busstrafiken i nära samarbete med vår
uppdragsgivare Västtrafik, samt med våra kommuner. Vi tror på ett fördubblat resande fram till år
2025!
Som gruppchef hos Nobina ansvarar du för att leda och utveckla din grupp av förare mot målet att
förenkla kundernas vardagsresor så att ”Alla vill resa med oss”. Du är förarens närmaste chef och har
en nära dialog med dina medarbetare. I rollen arbetar du med regelbunden coachning och
återkoppling genom bl.a. gruppmöten, utvecklingssamtal, förbättringsgrupper och skadesamtal. Som
gruppchef genomför du även medåkningar, följer upp kundsynpunkter, arbetar med nyckeltal och
sjukskrivningar samt medföljande administration.

Personliga egenskaper och utbildning

Vi söker en person med goda ledaregenskaper och god kommunikativ förmåga. Du har
dokumenterad erfarenhet av personalledning, gärna från en personalintensiv verksamhet. Du
arbetar aktivt med att engagera, motivera och utveckla dina medarbetare och är van och intresserad
av att driva utvecklings- och förändringsarbete. I rollen ingår att ha kontakt med entreprenörer och
externa firmor för problemlösning och åtgärder. Vara självgående i frågor som gäller fastigheterna.
Du har minst gymnasiekompetens och mycket god kommunikationsförmåga samt tidigare erfarenhet
av ledarskap. Erfarenhet av kundorienterad verksamhet med högt tempo och många kontakter är
meriterande. Det är en förutsättning att du är tekniskt intresserad. Det är en fördel om du innehar Dkörkort.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk och kulturell
mångfald tillför verksamheten.
Vi erbjuder

En unik roll – du får möjlighet att följa och utveckla medarbetare i vardagen där mötet med kunden
är det centrala. Du deltar mycket aktivt i utvecklingen av den lokala verksamheten. Vi ger dig en
gedigen introduktion till rollen, bolaget och branschen och sedan fortlöpande kompetensutveckling.
Så här ansöker du
Vi arbetar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess i samarbete med HR-Partner i Väst AB. Vill du
veta mer, är du välkommen att ringa vår HR-konsult Charlotta Larsson tel 070-670 57 18.
Det är enkelt att söka jobb via HR-Partner i Väst. Med ett klick skickar du in din ansökan med CV och
löneanspråk.
Välkommen med din ansökan senast 2017-11-03 via e-post till charlotta@hrpartnerivast.se

