Teamleder for lønkonsulenter
Er du den nye empatiske teamleder til Amesto AccountHouse - Payroll? Kan du holde hovedet koldt og
bevare overblikket sammen med dit team? Så se lige her.

Rekrutteringsspecialisterne søger Teamleder for Amesto Accounthouse - Payroll.
Amesto AccountHouse oplever god vækst og derfor er der behov for en ekstra Teamleder til
lønkonsulenterne. Der søges derfor nu en empatisk og støttende leder, som med supporterende ledelse,
kundekontakt og udvikling kan skabe et motiverende arbejdsmiljø.
Primære ansvarsområder:
-

Daglig ledelse, støtte og opfølgning på teamet, bestående af 3-4 konsulenter
Drift og kundekontakt, med fokus på forståelse af teamets opgaver
Skabelse af tryghed og udvikling i form af godt arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved godt humør,
en uformel omgangstone samt åben sparring
Kvalitetssikring i teamets og egne opgaver ift. gældende procedurer

Kvalifikationer:
-

Du har et indgående kendskab til lønkørsel (minimum to års erfaring)
Du har en god forståelse for overenskomster
Erfaring med gængse lønsystemer er en fordel – gerne Lessor PM
Godt engelsk i både skrift og tale
Som leder er du empatisk og støttende

Som person er du kvalitetsbevidst og detaljeorienteret. Du leder dit team selvstændigt og med stor
ansvarsbevidsthed, således at dit team leverer en god, enegageret og fleksibel kundeservice. Du skal trives
med skarpe månedlige deadlines og du forstår at sige til og fra i kritiske situationer.
Du er åben og siger tingene som de er. Din åbenhed er fundamentet for dit gode samarbejde med dit team,
de andre Teamledere og de øvrige kollegaer.
Du får muligheden for at opbygge dit eget ansvarsområde, samt at præge både den organisatoriske og
menneskelige udvikling i en voksende organisation, baseret på støtte og branchemæssigt kendskab.
Den rigtige kandidat kan tiltræde snarest. Så står du og brænder for at komme skridtet videre med egne
ansvarsområder – så send en ansøgning og et CV allerede i dag på job@rekrutteringsspecialisterne.dk hvor du skriver ”teamleder” i emnefeltet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rekrutteringsspecialist Sandra Mondahl på telefon
93 88 48 00. Vi holder samtaler løbende, og du kan søge så længe dette opslag er oppe.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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