Manager Service & Onderhoud (tot 85k + auto)

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zoeken we iemand met een goed ontwikkeld gevoel voor menselijke verhoudingen, zowel in,- als extern,
aangevuld met financiële, commerciële en operationele ervaring in het aansturen van service,- en onderhoudswerkzaamheden in de
utiliteit. Je stuurt je team met contractmanagers, werkvoorbereiders en coördinatoren aan en hebt hierbij aandacht voor persoonlijke
belangen. Jouw taken bestaan onder andere uit het toezien op een optimale inzet van materiaal en materieel, strakke
uitvoeringsprocessen, werkzaamheden die worden gerealiseerd binnen overeengekomen tijd en kosten en je weet te allen tijde wat
er speelt bij de klant zodat je proactief van toegevoegde waarde bent bij de instandhouding van hun gebouwgebonden installaties.

Wat ze bieden

Je komt te werken bij een installateur waar kwaliteit van werken in een hoog vaandel staat. Afspraak is afspraak, zowel onderling als
naar klanten toe. Zonder uitzondering. Er wordt veel ruimte geboden jezelf te blijven ontwikkelen. De mensen die je aanstuurt
bestaan uit gedreven specialisten van waaruit teamgeest wordt gedragen en gestimuleerd. Het bedrijf kenmerkt zich door de platte
structuur, slagvaardige werkwijzen en een informeel karakter. Om dit in stand te houden en genoemde teamgeest verder te
stimuleren worden er veel collegiale activiteiten georganiseerd waar de sfeer erg goed te noemen is. Daarnaast heb je binnen dit
bedrijf alle voordelen van een grote installateur kijkend naar bijvoorbeeld ondersteunende werkprocessen, persoonlijke ontwikkeling,
financiële middelen en vooruitstrevend technieken, waardoor je ziet dat het verloop ronduit laag te noemen is.

Wat ze vragen
Een hbo werk- en denkniveau en een opleiding richting de installatietechniek. Ervaring in een soortgelijke rol, goede
communicatieve vaardigheden en een mensgerichte stijl van leidinggeven worden tevens gevraagd. Je bent iemand die uitdagingen
als kans ziet en hebt een vooruitstrevend, ondernemend en richtinggevend karakter. Relaties met opdrachtgevers verstevig je en
bent scherp op commerciële kansen in de markt. Tot slot ben je oplossingsgericht en benaderbaar voor degene met wie je dagelijks
werkzaam bent.

Het bedrijf
Een middelgroot multidisciplinair installateur in Brabant ZO

Referentie vacature: 1057

Ciquèl, talent in techniek
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