Bedrijfsleider Regio Arnhem

Bedrijfsleider Regio Arnhem
38 uur

Functie-inhoud

Als bedrijfsleider ben jij verantwoordelijk voor jouw afdeling.
Je rapporteert hierbij aan de vestigingsmanager.
Meerjarige ervaring als vestigingsmanager/bedrijfsleider en/of
budgetverantwoordelijke in de detail- c.q. groothandel;
Beschik je over minimaal HBO werk- en denkniveau;
Je bezit aantoonbare kennis van het assortiment (o.a.Hout & Bouw / Sanitair en
keuken / Tuin & Plant);
Je ziet een uitdaging in het coachen, begeleiden en opleiden van je medewerkers;
Je bent communicatief vaardig en je beschikt over een commercieel en
resultaatgerichte instelling;
Je bent stressbestendig en flexibel (avonden & weekenden);
Je hebt affiniteit met de doe-het-zelf branche;
Wij zien beheersing van de Duitse taal als pluspunt;
Je bent bij voorkeur woonachtig binnen een straal van 35 km van de vestiging;
Je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis van lean management.

Aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden

Je bent medeverantwoordelijk voor de kostenbewaking, commerciële resultaten en analyses
(m.b.t. omzet, omzetsnelheid, voorraad, afschrijvingen e.d.);
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Je geeft op een inspirerende en coachende manier leiding aan jouw team van circa 20
(eerste)verkopers;
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele gang van zaken, waaronder de
planning van medewerkers en het logistieke proces binnen jouw afdeling;
Door je klantgerichte en commerciële instelling zorg jij en jouw afdeling dat de klant
proactief benaderd wordt;
Je bent samen met je collega bedrijfsleiders verantwoordelijk voor de totale kwaliteit van
het filiaal.

Opdrachtgever

In onze “grote familie” is altijd ruimte voor nieuwe ideeën en mensen met passie, die van
hun professionele toekomst een succesvol project willen maken.
Wij bieden zeer uitdagende en afwisselende functie, binnen een stabiele en groeiende
organisatie. Daarnaast investeren wij veel in de ontwikkeling van onze collega’s en bieden
wij (diverse) opleidingen en trainingen. Uiteraard ontvang je bij ons een goed salaris en
bonus.

Functie-eisen

Zeer uitdagende en afwisselende functies, binnen een stabiele en groeiende organisatie.
Daarnaast investeren wij veel in de ontwikkeling van onze collega’s en bieden wij (diverse)
opleidingen en trainingen. Uiteraard ontvang je bij ons een goed salaris en bonus.
Een integriteitcontrole via het waarschuwingsregister is onderdeel van de
sollicitatieprocedure.
In onze “grote familie” is altijd ruimte voor nieuwe ideeën en mensen met passie, die van
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hun professionele toekomst een succesvol project willen maken.
Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Wilma of Eric of reageer op
deze vacature.
Standplaats
Regio Arnhem
Vacaturenummer
P201903/0005
Vacature overzicht Reageer op deze vacature

Deel deze vacature

Deel via Facebook
Deel via Twitter
Deel via Linkedin
Delen via E-Mail
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