Växjö Småland Airport söker en Driftchef
Växjö Småland Airport står inför stora utmaningar de närmaste åren. Vill du vara en av oss som utvecklar och
förändrar flygplatsen?
Dina arbetsuppgifter
Som driftchef ansvarar du för flygplatsens operativa verksamhet och dess utveckling.
Du har en viktig operativ roll där du leder det dagliga drifts- och underhållsarbetet samt utvecklar såväl
verksamheten som medarbetarna. Du har eget budgetansvar och förväntas driva övriga arbetsuppgifter med
utgångspunkt i lagstiftning och regelverk.
Du kommer att ansvara för vår arbetsprocess, personal- och bemanningsfrågor samt verksamhetens
kostnadsuppföljning. En viktig uppgift är att kommunicera samt engagera och skapa delaktighet i gruppen för
att bidra till ett gott arbetsklimat.
Vi söker dig med ledarerfarenhet och som trivs med att leda och fördela arbetet på kort och lång sikt. Vi ser
gärna att du har erfarenhet från underhållsarbete där vi lägger stor vikt vid metodik och dokumentation.
Som person tror vi att du är resultat- och kundfokuserad med ett strukturerat arbetssätt och med stort driv. Du
har lätt att samarbeta med andra, skapa goda relationer och är en tydlig kommunikatör. Du kan prioritera och
fatta beslut.
Som driftchef har du tillsammans med din grupp stort inflytande och stor påverkan på Småland Airports
kundnöjdhet.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en fartfylld miljö som präglas av förändring och utveckling där du får
möjlighet att bidra med din kompetens.
Låter det intressant? Skicka då in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Växjö Småland Airport.
Skicka in din ansökan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten är du
välkommen att ringa VD Ulf Axelsson, tfn 0470- 75 85 10 eller Anna-Karin L Boman, Annpocon AB 070 60 60 613
som vi samarbetar med i denna rekrytering. Sista ansökningsdag 2017-04-23.
Välkommen att skicka din ansökan via denna länk www.annpocon.se

Växjö Småland Airport ska tillvarata och utveckla kommunikationen med flyg till och från Växjö och därigenom bidra till regional utveckling och
tillväxt.
Flygtrafik till Växjö har förekommit sedan 1930-talet och dåvarande Växjö flygplats invigdes 1975 och är placerad strax nordväst om Växjö stad.
Flygplatsen har sedan starten ägts av Region Kronoberg, Växjö kommun samt Alvesta kommun. Ingen annan flygplats i sydöstra Sverige kan
uppvisa ett lika stort upptagningsområde som Växjö Småland Airport. Inom tio mil radie når man fler än 700 000 människor. Trafiken har idag en
inriktning på inrikestrafik till och från Stockholm, utrikes reguljärtrafik, charterresor samt ”Low cost” resor.
Idag är vi 40 medarbetare där flertalet arbetar inom den operativa verksamheten.

