Meewerkend bedrijfsleider / Chef werkplaats
De functie
Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor het operationeel binnen het bedrijf.
Samen met de directie zorg je voor het goed verlopen van projecten met als doel
tevreden klanten. Door je ervaring en passie voor het werk motiveer je dagelijks jouw
team dat het werk moet uitvoeren.
Geen dag is dezelfde! De diversiteit en zelfstandigheid maken van deze functie een
spannende uitdaging!
Jouw belangrijke werkzaamheden zijn:
•
•
•
•
•

het plannen en voorbereiden van de werkzaamheden
het aansturen van de medewerkers bij het inbouwen van wanden, vloeren, kasten en
ladensystemen in bedrijfswagens
daarnaast ook het verkopen en inbouwen van andere toebehoren, zoals
beveiligingssystemen, imperialen, dakdragers, verlichting, etc. en
het te woord staan van klanten en leveranciers
Meehelpen op de werkvloer waar het nodig is

Wie ben je?’
• HBO werk- en denkniveau;
• Leidinggevende ervaring;
• Ervaring in het werken met zowel hout als metaal en elektronica;
• Affiniteit of ervaring met auto’s;
• Verantwoordelijkheidsgevoel;
• Communicatief sterk;
• Planning en werkvoorbereiding;
• Werken met computers;
• Commercieel inzicht.
• Leergierig, stressbestendig en klantgericht
• Minimaal 3 jaar ervaring in leidinggeven
Wat bieden we?
• Een inhoudelijke uitdagende functie bij een ambitieuze en dynamische
onderneming;
• Werken in een kleine een gedreven team in een omgeving waar wij op een
informele en doelgerichte manier met elkaar omgaan;
• Binnen de functie is voldoende ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling;
• Prima honorering en arbeidsvoorwaarden;
Wie zijn wij?:
Rijn- en Amstelland is een jong, innovatief en snelgroeiend bedrijf in Alphen aan den
Rijn, dat zich bezighoudt met het verkopen en installeren van bedrijfswageninrichtingen.
De diversiteit in type klanten en/of werk lopen uiteen.
Meer weten?
Wil je meer weten over ons, de functie of de voorwaarden, neem dan contact op met
Dhr. Stephan Verweij via info@bedrijfwageninrichting.nu of kijk op
www.bedrijfswageninrichting.nu
Solliciteren?
Wil je direct solliciteren, stuur ons dan je cv en vertel ons waarom je bij ons zou willen
komen werken. Ons e-mail adres is info@bedrijfwageninrichting.nu en vermeld daarbij
dat je reageert op de vacature van “Bedrijfsleider”.

