
Wil je een zinvolle, boeiende job met veel afwisseling en verantwoordelijkheid?  
Ben je enthousiast en steek je graag de handen uit de mouwen en kan je anderen goed motiveren? 

 
Dan zijn wij dringend op zoek naar jou!

 

Hoofd diensten met commercieel talent (m/v)

 
  

 

Maatwerkbedrijf SOBO creëert duurzame tewerkstellingstrajecten 
op maat van personen met verminderde kansen 

op de reguliere arbeidsmarkt.

    Functieomschrijving
    Je bent de eindverantwoordelijke voor onze afdeling ‘diensten’. Deze afdeling bestaat uit team Schilders (schilderen),  

   team X (klussen, groenwerk, zwerfvuil, briefbedeling, inpak, wash-it…) en team Monumentenzorg (poetsen). Je stuurt      

            de betreffende coaches aan, motiveert en begeleidt hen ifv het uitvoeren van kwaliteitsvol werk voor de klanten en het     

    tewerkstellen op maat van de medewerkers.

Je bewaakt de efficiëntie, het rendement, de veiligheid, de kwaliteit van de werken van de verschillende teams. Je werkt samen 

procedures uit, werkt aan verbetering van processen (LEAN), je optimaliseert de organisatie van de teams en de nodige 

processen. Je coördineert en volgt de werken op (offertes, planning,…), de nodige administratie hiervoor neem je er graag bij.

Daarnaast zet je ook je commerciële skills in, zowel naar huidige klanten als naar het uitvoeren van prospectieopdrachten, 

je bouwt vlot een netwerk uit, je organiseert de commerciële backoffice, enz.

Je maakt deel uit van het managementteam en je rapporteert aan de directeur. Je komt in een groeiend bedrijf terecht en staat 

er bijgevolg voor open dat je functie op termijn kan evolueren en dat je daardoor andere managementtaken zal opnemen.

Profiel
• Je hebt minstens een bachelor diploma.

• Je hebt leidinggevende of coachende competenties. 

• Je hebt commercieel talent, bewezen commerciële ervaring is een pluspunt.

• Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een echte teamplayer.

• Je neemt initiatief, weet prioriteiten te stellen en formuleert creatieve oplossingen.

• Je bent flexibel, enthousiast, dynamisch en stressbestendig.

• Je hebt inzicht en durft beslissingen nemen.

• Je kan duidelijk rapporteren en communiceren (mondeling en schriftelijk) in het Nederlands. 

• Je bent eerlijk, integer en betrokken.

• Je kan goed overweg met computer (outlook, word, excel).

• Je bent in het bezit van rijbewijs B.

• 50+? Laat niet na te solliciteren!

Wat kan je verwachten?
• bediendencontract van onbepaalde duur

• voltijds of deeltijds (te bespreken)

• een actieve en veelzijdige job met uitdagingen

Overtuig ons met je motivatiebrief en cv
via mail naar:  david.rotsaert@sobo.be

Een vraag?  Neem contact op met Marijke Costers 
                           050/67 37 99
                     SOBO vzw
                     Pathoekeweg 9a/7
                     8000 Brugge
                        www.sobo.be

•  


