Abemec zoekt voor Regio Zeewolde een standvastige en daadkrachtige

Regio Bedrijfsleider Zeewolde
Geen dag is hetzelfde bij Abemec en houd jij daarbij jouw servicedoelstellingen in het oog; waarbij
onze klant centraal staat zodat deze in het seizoen het beste rendement uit zijn/haar landbouw voeren werktuigen haalt? En zorg je er, naast deze optimale dienstverlening, ook voor dat de financiële
doelstellingen op de diverse vestigingen binnen jouw regio behaald worden?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Hoe krijg je dat als Regio Bedrijfsleider Zeewolde voor elkaar?
Onze Regio Bedrijfsleider is verantwoordelijk voor het regio after sales resultaat door middel van
optimalisatie van de regio-samenwerking, de omzet te verhogen en kosten te verlagen. Je bent
verantwoordelijk voor een hoge productiviteit, een uitmuntende kwaliteit van de dienstverlening en
een optimale klantentevredenheid binnen de vestigingen in jouw regio. Het optimaal gebruik van de
beschikbare middelen en het (aan)sturen op vastgestelde KPI’s staat centraal.
Je hebt daarnaast de volgende verantwoordelijkheden c.q. werkzaamheden:
• Je bent enthousiast en bedreven in het aansturen van Chef Werkplaatsen binnen jouw regio.
• Jij helpt hen het maximale te halen uit de beschikbare uren en springt bij indien nodig.
• Je bent eindverantwoordelijk voor de optimale service richting onze klanten.
• Je bouwt de commerciële after sales uit binnen de werkplaatsen; zowel intern als extern.
• Je bent - in samenwerking met de afdeling HR - binnen jouw regio verantwoordelijk voor de
uitvoering van het personeelsbeleid (personeelsselectie, performance management, opleidenen ontwikkelen, carrièreplanning, ziekteverzuim, performance- en belonen).
Je bent onze Regio Bedrijfsleider Zeewolde met:
• Een HBO diploma richting Werktuigbouwkunde / Elektrotechniek / Autotechniek.
• (Werk)ervaring binnen de landbouwmechanisatie; met meer dan 5 jaar leidinggevende
werkervaring.
• Een goede beheersing van de Engelse en Duits taal.
• Passie voor de agrarische landbouwmechanisatie.
• Goede communicatieve vaardigheden en je weet hoe je mensen aan je kunt binden.
• Verder heb je aanvullende cursussen gevolgd op het gebied van leidinggeven, planning,
logistiek en klantencontact; dit is een pré.
• Je weet goed om te gaan met Softwarepakketten (met name Excel, Word en PowerPoint) en je
hebt ervaring met Microsoft AX Dynamics; dit is een pré.
Daarnaast heb je het vermogen om snel te kunnen schakelen. Ben je flexibel, oplossingsgericht en heb
je een gezonde dosis stressbestendigheid en positiviteit in je!

Wat bieden wij jou:
• Een zelfstandige, zeer gevarieerde functie binnen een groeiende en ambitieuze onderneming.
• Naast een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, hebben wij
aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en kennisverbreding.
Wil je graag meer weten over deze uitdagende functie?
Neem dan contact op met Hans Quint (Algemeen Directeur) of met afdeling HR: 0413 - 38 28 27.
Ben jij dé Regio Bedrijfsleider Zeewolde die het verschil maakt?
Klik dan hier: personeel@abemec.nl stuur je motivatiebrief en CV naar ons door en wie weet ben jij
binnenkort onze nieuwe collega!
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om deze vacature te
delen via e-mail of Social Media. Een assessment en persoonlijkheidsanalyse kunnen deel uitmaken
van de selectieprocedure.
Abemec werft zelf voor deze vacature. Kandidaten van externe bureaus worden niet in behandeling
genomen.

