VACATURE

VESTIGINGSMANAGER
Helaas... deze vacature is al vervuld. Kijk snel bij onze andere vacatures.

Vestigingsmanager
Stuur jij TEAM Autoherstel aan in Oss? Haal jij het beste uit TEAM Autoherstel
Zuid Oss? Als Vestigingsmanager (fulltime) ben je eindverantwoordelijk voor
jouw vestiging. Je hebt als hoofdtaak om een optimaal bedrijfsresultaat te
realiseren en klanten enthousiast te maken. Je zorgt voor het aansturen,
begeleiden en coachen van jouw medewerkers. Daarnaast zie je er uiteraard op
toe dat de schades kwalitatief goed worden hersteld. Tevens zorg je voor de
correcte administratie afwikkeling conform de afspraken met onze
opdrachtgevers. In jouw rol heb je oprechte interesse in mensen en uitstekende
leidinggevende, commerciële en operationele vaardigheden.

Samen op weg

Vestiging:
ABS Autoherstel Zuid Oss
Functie:
Vestigingsmanager
Dienstverband:
Vast
Aantal uur:
40
Opleidingsniveau:
HBO werk- en denkniveau

Als we besluiten samen met elkaar onze weg te vervolgen, dan word je deel van
ons TEAM. In ons TEAM gaan we collegiaal en informeel met elkaar om, want
tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. Wij bieden je een
afwisselende functie in een informele en plezierige werkomgeving met diverse
mogelijkheden voor trainingen en opleidingen om jezelf te ontwikkelen.
Daarnaast bieden we goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals
diverse personeelskortingen en collectieve verzekeringen.

Wij vragen van jou:
Als Vestigingsmanager bij Autoherstel Zuid in Oss beschik je over HBO werk- en
denkniveau. Je hebt enige jaren werkervaring in een soortgelijke functie, waarbij
ervaring in de autoschadeherstelbranche een vereiste is. Je weet als People
manager hoe je een team kunt aansturen, motiveren en stimuleren om samen de
gestelde doelen te behalen. Samen met jouw team streef je voortdurend
verbeteringen na, niet alleen binnen jouw vestiging maar bijvoorbeeld ook in
samenwerking met collega’s uit de groep en leveranciers. Tevens ben je een
“lokaal ondernemer” die kansen ziet en ze weet te verzilveren. Je weet wat er
speelt in de regio en vindt het leuk zo nu en dan een zakelijk evenement te
bezoeken. Vanzelfsprekend ben je analytisch, nauwkeurig, klantgericht, flexibel
en weet je de bepaalde visie op je eigen ondernemende manier te vertalen naar
concrete acties. Kortom, met ondersteuning van de General Manager van
Autoherstel Zuid Groep haal je het beste uit jouw team en de vestiging.

Interesse?

Werkniveau:
Ervaren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laurens Bos via
telefoonnummer 06-53597560. Herken jij je in dit profiel en wil je graag aan de
slag in een groeiende organisatie met een hecht team? Stuur dan een email naar
vacature@oostendorp-autogroep.nl t.a.v. Anja van Willegen, recruiter.

Over ABS Autoherstel Zuid
Autoherstel Zuid is de schadehersteldivisie van Oostendorp Autogroep. Met
vestigingen in Den Bosch, Nijmegen, Oss en Uden is Autoherstel Zuid lid van de
keten ABS Autoherstel. Dat is een landelijke schadeherstelketen met 75
vestigingen die werkt voor vele landelijke verzekeraars en leasemaatschappijen.
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