VACATURE

FILIAAL MANAGER
COMMERCIËLE KRACHT MET ORGANISATIE- EN LEIDERSTALENT

Wat verwachten we van jou?
•

Je hebt een diploma Autotechniek op TSO-niveau of bent gelijkwaardig door
ervaring. Bovendien heb je een eerste management ervaring opgebouwd,
bijvoorbeeld als teamleader, zaakvoerder, …

•

Voor de klanten en prospecten ben jij het commerciële aanspreekpunt.

•

Je bezoekt op regelmatige basis de garagist om de verkoop te stimuleren en de
service van Brezan te verhogen.

•

Je doel is om 2 dagen per week bij klanten te zijn zodat je heel goed de vinger aan
de pols houdt en weet wat de garagist nodig heeft.

•

Samen met de assistent-filiaalleider zorg je voor een sterke service naar de
klanten in de winkel en aan de telefoon.

•

Hiervoor heb je dagelijks overleg met alle filiaalmedewerkers om de lopende zaken
te bespreken.

•

Jij maakt de personeelsplanning op en beheert de bezetting van jouw filiaal.

•

Samen met het team zorg je voor een uitstekende service die je helpt in je
verkoop.

•

Je bent een gemotiveerde en gedreven
persoon met commerciële en administratieve vaardigheden. Je
bent flexibel, oplossingsgericht en nauwkeurig met cijfers.

•

Als filiaalleider ben je de eindverantwoordelijke, zowel commercieel als financieel.
Om je doelstellingen te bereiken zorg je dat de taken voor jouw teamleden goed op
elkaar worden afgestemd.

•

Door jouw enthousiasme en positieve drive zorg je voor een goede werksfeer en
een filiaal dat het uithangbord van Brezan in jouw regio is.

•

Een zeer ervaren Regio Manager, die je met raad en daad bijstaat, zal van jouw op
regelmatige basis feedback krijgen.

Wat hebben we te bieden?
Brezan Autoparts België, met twintig filialen, is specialist in auto-onderdelen en de volledige
uitrusting van materiaal en werktuigen voor de garagist. Kortom, Brezan levert alles wat een
garagist nodig heeft. Kijk op http://www.brezan.be/meer-over/ voor meer informatie.
•

Een job in een dynamische en groeiende onderneming die investeert in haar mensen
om als een sterk team de klanten echt te helpen.

•

Een vast salaris aangevuld met bonus en extralegale voordelen (maaltijdcheques,
groeps- en hospitalisatieverzekering, firmawagen, gsm met abonnement,..).

•

Een zeer ervaren team dat je met raad en daad bijstaat zodat jij je volop kan
ontwikkelen.

•

Er zal enkel worden gereageerd op sollicitanten met het gevraagde profiel!

Ben jij de people manager die we zoeken? Aarzel dan niet en solliciteer direct door jouw cv
te sturen naar kdegraef@brezan.be.

