VACATURE

ASSISTENT
AFDELINGSHOOFD (M/V/X)
Ben jij de ambitieuze en organisatorische spin in het web
die blij wordt van een dynamisch takenpakket?
Dan zoeken wij jou!

Wat is jouw rol?
In deze veelzijdige functie van meewerkend
teamleider ben je dagelijks het aanspreekpunt van
klanten in een trendgevoelige wereld.
Na de inwerkperiode waarin je leert omgaan met ons
systeem, de werkwijze en de processen, het leren
kennen van onze collectie en de collega’s, krijg je na
verloop van tijd steeds meer verantwoordelijkheid.
Je krijgt inzicht in de documentatiestromen en
behandeld ordertrajecten die je terug koppelt aan
het afdelingshoofd. Bij deze overleggen zullen ook de
ontwikkelingen en de sturing van medewerkers ter
sprake komen. Je bent continue op zoek naar de beste
manier van werken zodat de klanten van Nouvion
nog beter worden voorzien van informatie. Je hebt de
capaciteiten dit op een fijne manier te delen met de
medewerkers in je team zodat de interne en externe
processen optimaal verlopen.

Hoe ga je dat aanpakken?
Jij wordt enthousiast van werken in een dynamische
omgeving en zoekt veel variatie in een functie. Door je
servicegerichte instelling en proactieve houding denk je
oplossingsgericht mee met zowel klanten als collega’s van de
buiten- en binnendienst.
Multitasken en vlot schakelen is jouw tweede natuur. In deze
uitdagende functie werk je vanuit het kantoor in Uden en
maak je samen met een verschillende collega’s deel uit van
een hecht en betrokken binnendienst team.

Wat breng je daarvoor mee?
•
Leidinggevende capaciteiten;
•
Minimaal een halfvol glas;
•
Timemanagement skills;
•
Overtuigingskracht en een luisterend oor;
•
Grote mate van stressbestendigheid en
oplossingsgerichtheid;
•
Spreek je Engels en/of Duits? Dan is dat een pré;
•
Minimaal Mbo werk- en denkniveau;
•
Woonachtig in de regio.
Wat krijg je er voor terug?
•
Een fulltime baan voor de lange termijn;
•
Een marktconform salaris in een baan vol
verantwoordelijkheid en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden;
•
Tal van doorgroeimogelijkheden;
•
Een goede sfeer en gezelligheid in een tof team;
•
Interne begeleiding en coaching;
•
Werken met kwalitatief hoogwaardige meubels;
•
Een werkgever die successen viert.
Waar ga je dit doen?
Nouvion is een meubelproducent met nationale- en
internationale contacten. Vanuit o.a. de eigen fabriek
in Polen vinden de meubelen van Nouvion via ruim
1.600 verkooppunten hun eigen weg door heel
Europa.
Interesse?
Mail je sollicitatiebrief en CV naar:
n.kanters@nouvion.nl
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