Zoek jij een nieuwe uitdaging? Wil je meebouwen aan het verder versterken
van onze organisatie en het succes van ons bedrijf? Ja? Dan is deze uitdagende
functie mogelijk iets voor jou!

Manager servicedienst (m/v)
Als jij denkt dat spreekt mij aan………
VoC Grootkeukens Service BV staat garant voor kwaliteit. Ben jij de man of vrouw die dit
kan borgen en uitbouwen tot een nog efficiënter onderdeel van de VoC organisatie? waar
horeca-, catering-, retailbedrijven en instellingen niet omheen kunnen, wees dan welkom
in deze veelzijdige functie. Jouw taken bestaan met name uit het uitbouwen van onze
serviceorganisatie in aansluiting op de sales waarbinnen grootkeukenprojecten worden
verkocht. Je start met de coördinatie van de servicedienst waarbij je de onderhoudsplanning aanstuurt en de inkomende servicemeldingen behandeld en plant. Bij die taken
hoort ook de complete logistieke- en financiële verwerking daarvan alsmede het
aanbieden van onderhoudsabonnementen. Een goede coördinatie van het geheel moet
bijdragen aan de efficiëntie van onze serviceorganisatie.
Is dit jouw profiel?
Jij bent een echte hands-on allrounder die qua skills, ervaring en persoonlijkheid goed
past bij onze kleine organisatie. Goed opgeleid en gedegen als het gaat om het
vakgebied en met voldoende flexibiliteit in de praktijk van alledag. Je beschikt over een
HBO opleiding, gedegen kennis van techniek, moderne administratieve systemen en IT
applicaties. Je beschikt over een kritische- en kwaliteitsgerichte instelling en beschikt
over een goed analytisch vermogen. Je communicatieve vaardigheden stellen je
daarnaast in staat om zaken echt voor elkaar te krijgen. Je hebt minimaal 3-5 jaar
ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur opgedaan in een projectmatige
omgeving.
Het aanbod!
Een uitdagende nieuwe functie binnen een no-nonsense, groeiend en gezellig bedrijf.
Collega’s zijn bereid elkaar te helpen om goede, snelle en soms schijnbaar onmogelijke
oplossingen voor de klant te bedenken. Geschikte kandidaten kunnen rekenen op een
passend salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden, een prima werkklimaat en een
team met enthousiaste collega’s.
VoC Grootkeukens Service is onderdeel van VOC Grootkeukens welke
gespecialiseerd is in verkoop en plaatsing van professionele keukens uit alle windstreken.
Wij brengen culinaire tradities tot leven: van het mysterieuze Verre Oosten tot het
zinderende India en van de nieuwe trends in High Speed Ovens, Combisteamers, Grills,
Hout- en Houtskoolovens tot de beste Italiaanse Pizza-Ovens. Vanzelfsprekend levert
VoC Grootkeukens ook alle denkbare apparatuur voor traditionele Westerse restaurants
en buffetkeukens. We werken uitsluitend met de beste merken om de allerbeste
resultaten te kunnen garanderen. Want als keukenprofessional wil je toch maar één ding:
er op vertrouwen dat alles perfect functioneert. Continue. Voor meer info:
www.vocgrootkeukens.nl
Belangstelling?
Stuur je motivatie en C.V. dan z.s.m. per mail naar Management Partners Int.,
search@management-partners.nl, t.a.v. Wim van den Noort, met ref. VOC/10-2018 MS.
Acquisitie op basis van deze advertentie stellen wij en onze opdrachtgever niet op prijs.

