Bedrijfsleider

Kloek Pallets is sinds 2002 een begrip in de Benelux. De onderneming heeft de afgelopen
jaren een flinke groei gekend. Er werken ongeveer 95 medewerkers die pallets fabriceren en verkopen
aan diverse landen binnen Europa. Wegens deze groei zijn wij op zoek naar een Bedrijfsleider.
Jouw taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•

Je belangrijkste taak is het ontlasten en ondersteunen van de directeur.
Het dagelijks besturen van de onderneming.
Je ontwikkelt en realiseert bedrijfsplannen. Je hebt zicht op de resultaten, op commercieel,
productietechnisch, personeel en financieel gebied, en stuurt zo nodig bij.
Veiligheid en arbo binnen de wettelijke kaders en regelgeving.
Directe aansturing aan de planner en productieleider. Je hebt overleg over de gang van zaken in
de productie, resultaten, noodzakelijke investeringen en/of uitbreidingen.
Periodiek overleg met de accountmanager over de gang van zaken ten aanzien van de verkoop,
klanten, huidige markt en voortgang.
Verwerven van inzicht in de markten (voor verkoop en inkoop) die van belang (kunnen) zijn en
maken van beleid en operationele plannen, die passen binnen het ondernemingsbeleid. Neemt
deel aan aanbestedingsprocedures, waarbij grote commerciële belangen op het spel staan. Stuurt
de daarvoor te verrichten interne activiteiten aan. Onderzoekt de wensen van de aanbesteder en
zoekt met de accountmanager naar antwoorden op product eisen die voor de onderneming nieuw
zijn.

Wat neem je mee?
•
•
•
•
•

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau
Je bent communicatief en financieel sterk
Je hebt ervaring met leidinggeven
Je kan goed zelfstandig als in teamverband werken
Je bent stressbestendig en gemotiveerd

Wat bieden wij?
Je komt terecht in een hecht team waar collega’s voor elkaar klaar staan. We kennen goede
arbeidsvoorwaarden.
•
•
•

Bonusregeling
Budget voor professionele ontwikkeling
Reiskostenvergoeding

Enthousiast en reageren?
Je mag je CV en je motivatie mailen naar hr@kloekpallets.com. Mocht je nog vragen hebben dan kun
je contact opnemen met Madelijn Staal, bereikbaar op telefoonnummer 06-43040342

