Teknisk chef BonBon-Land
Er du el-installatør, maskinmester eller lignende med relevant teknisk baggrund – og har du ledererfaring?
Kunne du tænke dig at indgå i ledelsen af vores tekniske afdeling? Brænder du for teknik, kvalitet og
optimering?
BonBon-Land er en af Danmarks mest kendte forlystelsesparker med fokus på familier med børn mellem 4
og 12 år. Parken er 26 år og ejes af spanske Parques Reunidos, som driver forlystelsesparker, vandparker og
zoologiske haver i hele verden.
Parken søger en person med hovedfokus på ledelse, optimering af planlægningsprocesser, effektivisering af
arbejdsgange og ikke mindst gæsteoplevelse i parken. Du skal ydermere deltage i den daglige kontrol og
vedligehold, samt medvirke ved akutte reparationer. Det er ligeledes vigtigt for os, at du har interesse for,
hvordan parken tager sig ud i forhold til vedligeholdelse, maling, udsmykning og grønne områder, da det
også er dit ansvar.
Vi forestiller os ikke nødvendigvis, at du har et indgående kendskab til rutschebaner, men at du har
kendskab til lignende teknologier og brænder for kvalitet og sikkerhed.
Ansvarsområde:
•
•
•
•
•
•
•

Det overordnede ansvar for BonBon-Lands tekniske afdeling.
At alle vore forlystelser til enhver tid er godkendte, kører planmæssigt og lever op til gældende
standarder.
Budgetansvar, herunder optimering af afdelingens ressourcer og processer.
Ledelse af afdelingens faglærte medarbejdere, rengøringsafdelingen og underleverandører.
Klargøring og vedligeholdelse af parkens forlystelser og øvrige tekniske installationer.
Sikre en god gæsteoplevelse i parken i form af en god og pæn fremtoning af parkens bygninger,
udsmykning, grønne områder etc.
Deltage i det samlede ledelsesarbejde sammen med BonBon-Lands øvrige afdelingsledere.

Din baggrund
Du har en relevant teknisk uddannelse som kan være el-installatør, maskinmester eller lignende. Det er en
fordel, hvis du er autoriseret el-installatør. Af faglige kompetencer forventes endvidere:

•
•
•
•
•
•

Ledelseserfaring fra en lignende stilling.
Erfaring med udvikling af medarbejdere og en motiverende ledelsesstil.
At du har arbejdet med kvalitet og sikkerhed og dertil knyttede godkendelsesprocedurer.
Erfaring med projektledelse og evner at have det økonomiske ansvar i processen.
At du taler og skriver engelsk.
Du kan arbejde i MS-office og har kendskab til projekt- og/eller vedligeholdelsessystemer.

Som person er du struktureret og detaljeorienteret. Du er åben, god til at kommunikere bredt og evner at
samarbejde på tværs af organisationen. Som leder bevarer du overblikket, tager initiativ og mestrer at
udvikle og støtte dine medarbejdere. Du trives med både overordnede ledelsesopgaver og praktisk
relaterede opgaver – og er ikke bange for at gå forrest når det er nødvendigt.
Du er garanteret en spændende hverdag, hvor du har den nødvendige frihed under ansvar. Du bliver en del
af ledergruppen og du vil få en vigtig rolle i BonBon-Lands fremtidige planer. Du vil blive en del af en mindre
organisation i en stor koncern. Du refererer til den administrerende direktør og har desuden et tæt
samarbejde med den overordnede tekniske chef for Grupo Parques Reunidos.
BonBon-Land er en udpræget sæson-arbejdsplads – og derfor skal du være indstillet på, at der er travlt om
sommeren, som selvsagt er vores højsæson. I sæsonen skal du derfor forvente en del weekend-arbejde og
til tider nogle lange dage, hvis du har ansvaret for at lukke parken. Til gengæld er vinterhalvåret mere stille.
BonBon-Land tilbyder en attraktiv lønpakke ift. kvalifikationer og en spændende hverdag i en uformel
atmosfære, hvor der ikke er lang fra tanke til handling.
Er du interesseret?
Hvis det lyder spændende, er du velkommen til at kontakte BonBon-Lands eksterne HR-business partner
Birgitte Nymann fra Nymann Stærke HR på 40 86 18 83 eller birgitte@ns-hr.dk.

Ansøgningsfrist er 3. oktober 2018 kl. 12.
Du kan læse mere om os på www.bonbonland.dk.

