Jönköpings Antenn & Media är specialister på upplevelseteknik. Sedan 2015 borgar vi för att ljud-, bildoch konferensanläggningar i Jönköping med omnejd håller professionell nivå. Ljud- och konferensteknik
är jämte kabel-TV kärnan i vårt erbjudande. Som du förstår handlar det inte bara om rätt utrustning. Än
viktigare

är

att

signalerna

faktiskt

går

fram

–

via

fiberoptik,

höghastighetsinternet

och/eller

molnbaserade lösningar. Där kommer vår erfarenhet av kabeldragning, men framför allt vår känsla för
styrsystem och programmering väl till pass.

VILL DU SYNAS OCH HÖRAS
MED OSS?
VI SÖKER VERKSAMHETSANSVARIG
Hej!
Vi är fyra medarbetare på Jönköpings Antenn och Media som söker en ny verksamhetsansvarig
till vårt bolag då vår nuvarande chef skall gå i pension.

Som verksamhetsansvarig hos oss är du den som leder vårt företag framåt. Du är den som drar in
jobben, hjälper oss att fördela arbetet samt finns där som vår stöttning. Vi vill kunna luta oss mot
dig när det behövs, både som kollega men även kunskapsmässigt då våra branscher kräver en
hög kunskapsnivå, inom många olika områden. De flesta av oss har jobbat ihop i många år så är
vi en sammansvetsad grupp. Det är viktigt för oss att du är rätt person.

Vem är du? Du kanske drivet eget inom branschen idag och har några anställda? Eller så är du
anställd och vill testa på något nytt? Oavsett bakgrund så behöver du vara en trygg ledare, en
fena på att planera och rodda och ha lätt att ta folk, dvs en stor social kompetens. Sen givetvis
ett intresse för försäljning och att göra affärer.

Vi arbetar tätt tillsammans med vårt systerbolag Elektroteam Elteknik AB och det samarbetet vill
vi gärna fortsätta utveckla.

Jönköpings Antenn och Media ägs idag till största delen av Elektroteam Holding AB samt av oss
medarbetare. Möjlighet till delägarskap finns för rätt person.

I denna rekrytering samarbetar vi med HR konsult Elin Westerlund på Proficore AB. Ansökan
skickas till elin@proficore.se. Vid frågor, kontakta Elin 070-2746671. Intervjuer sker löpande.

