COMMERCIEEL DIRECTEUR M/V
Wie zijn wij
Werken voor STE betekent werken in een internationaal georiënteerde onderneming met een ambitieus
team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze klanten. Wij bieden een
breed scala aan ‘veilig werken op hoogte’ over de hele wereld en hebben klanttevredenheid hoog in het
vaandel staan.
STE is hét expertisecentrum voor veilig werken op hoogte. Als gespecialiseerd opleidingsinstituut verzorgen
wij o.a. :
•
•
•

Opleidingen, cursussen en trainingen
Niveaumetingen en advies
Inspecties en Consultancy

Om STE en de collega’s vol stoom de toekomst in te sturen zijn we op zoek naar een Commercieel Directeur.
Je bent verantwoordelijk voor het complete pakket van commerciële activiteiten in de organisatie. Je bent
een kritische sparringpartner voor collega’s, ontwerper van vernieuwende waarden proposities maar ook
effectief teammanager: je houdt de salesforce scherp en bewaakt geoliede processen van begin tot eind.
Samen met de Operationeel Directeur draag je zorg voor de continuïteit, de rentabiliteit en gezonde
vermogenspositie van de onderneming op zowel de korte, middellange als lange termijn. Je bent lid van het
MT en bouwt uitdrukkelijk mee aan de organisatie van morgen vanuit een strategische rol en rapporteert
periodiek aan de aandeelhouders.
Functie-eisen
•

Je hebt HBO werk- en denkniveau en hebt minimaal een afgeronde relevante opleiding op minimaal
HBO-niveau;

•

Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring, idealiter even zoveel jaar als MT-lid. Je bent sterk in
leidinggeven en geeft mensen ruimte maar ook duidelijkheid;

•

Je bent inspirerend en zorgt dat mensen het beste uit zichzelf halen;

•

Je hebt affiniteit met werken op hoogte binnen de bouw, de infra, en/of industrie (on/offshore);

•

Je hebt overtuigende ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en kunt hiervan in
sollicitatiegesprekken goede voorbeelden benoemen;

•

Je bent een uitstekende netwerker. Communicatief en contactueel zeer vaardig;

•

Analytisch en cijfermatig inzicht;

•

Je blinkt uit in conceptueel denken en planmatig werken;

•

Je bent ambitieus en prestatiegericht;

•

Je bent een teamplayer en verbinder die graag met collega’s samenwerkt;

•

Doorpakken, bouwen en excelleren zonder poeha: dat ben jij;

•

Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van overige talen is een pré.
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Wat bieden wij
•

Een veelzijdige functie met beslissingsvrijheid, waarin je volop de ruimte krijgt om op MT-niveau bij
te dragen aan het succes van onze organisatie;

•

Een professioneel, gedreven en enthousiast team;

•

Een trotse, dynamische en internationale werkkring met zeer aansprekende opdrachtgevers;

•

Uitstekende mogelijkheden voor inhoudelijke en professionele ontwikkeling;

•

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben je de persoon waarvoor een project nooit te groot of te complex kan zijn? Heb je net als wij, de motivatie
om door te gaan waar anderen afhaken? Ben je een zeer gedreven en gedetailleerd persoon en wil je altijd
op de hoogte zijn van de laatste regelgeving, normen en richtlijnen met betrekking tot werken op hoogte en
in het bijzonder de Steigerbouw? Dan willen wij je ontmoeten!
Je kunt solliciteren op de weergegeven vacature door een motivatiebrief en Curriculum Vitae naar ons toe
sturen. Wij zullen jouw sollicitatie in behandeling nemen en spoedig contact met je opnemen. Mocht je
binnen 14 dagen geen bericht hebben ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.
Email:

evelien@trainingscaffolding.com

Onderwerp:

Vacature STE

T.a.v.:

Mevr. E. Ferket

Bij voorbaat dank voor jouw interesse.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel.
Team
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