STF Ingenjörsutbildning AB söker

Affärsområdeschef för Bygg, Fastighet och Ledarskap
tillika VD för BFAB
STF Ingenjörsutbildning
STF Ingenjörsutbildning är Sveriges ledande teknikutbildare och ett helägt dotterbolag till Sveriges
Ingenjörer. STF har 25 medarbetare och omsatte 62 msek 2016. STF har två affärsområden: ”Bygg,
Fastighet och Ledarskap” samt ”El”. Verksamheten inom ”Bygg, Fastighet och Ledarskap” inkluderar
dotterbolaget BFAB.
Affärsområdet tillhandahåller ett brett urval av utbildningar riktade mot samhällsbyggnadssektorn, MBA i
samarbete med högskolan i Dalarna samt utbildningar i ledarskap och projektledning.
Bolaget är inne i en utvecklingsfas och arbetar strategiskt för att vidareutveckla verksamheten genom bland
annat partnerskap och ökad kundbearbetning.
Affärsområdeschef, STF/ VD, BFAB
Du blir ansvarig för att driva affärsområdet i linje med budget samt bidra till den strategiska utvecklingen
för enheten och hela företaget.
Du har resultatansvar för affärsområdet som omsätter ca 30 mkr och personalansvar för 8 medarbetare.
Ditt fokus kommer att ligga på affärsutveckling innefattande produktutveckling, kundbearbetning och
samarbeten. Du blir affärsområdets ansikte utåt och bygger relationer med kunder och samarbetspartners
Du har självständiga medarbetare organiserade i team som med ditt stöd når sin fulla potential.
Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med VD, ekonomichef och affärsområdeschef för El.
Din erfarenhet
Det är väsentligt att ha erfarenhet av att driva affärsutveckling och utveckla kundsamarbeten.
Ett nätverk inom och en bred förståelse och kunskap för samhällsbyggnadsbranschen är viktigt. Erfarenhet
av, och förståelse för, hur utbildningsmarknaden fungerar är meriterande.
Du har god förmåga att förstå kopplingen mellan erbjudande och kundvärde, och drivkraften att realisera
möjligheter till affärer. Du drivs av att utveckla affärsmöjligheter, partnersamarbeten och skapa långsiktiga
kundrelationer.
Du är en van ledare med en coachande, inkluderande ledarstil och drivs av att nå framgång tillsammans med
dina medarbetare.
Kontakt
I denna rekrytering samarbetar STF med PM Search. Önskar du mer information om tjänsten är du
välkommen att kontakta Ebba von Schwerin (ebba@pmsearch.se, 070 751 09 01).
För att söka tjänsten, klicka på denna länk som tar dig till ett ansökningsformulär där du kan bifoga CV
och personligt brev. Skicka din ansökan snarast, dock senast 5 maj 2017.

