Functie: Business Unit Manager
(icm account management)
Wie zijn wij:
ProAutNorm is een onderneming die maatwerkoplossingen biedt op het gebied van software, web
development en systeembeheer. Wij bedienen onze klanten met een team van ongeveer 10 personen.
ProAutNorm is begonnen als facilitair bedrijf voor Profielnorm en behoort als zodanig tot de PRN-Group, een internationale bedrijvengroep.
Functie:
Wij zijn op zoek naar een Business Unit Manager die aan de slag gaat met dit veelzijdige takenpakket:
•
Het direct leidinggeven aan een jong, hecht team van IT-specialisten, ieder met hun eigen vakgebied. Je zorgt voor
een goede werkverdeling en fijne sfeer. Je bent verantwoordelijk voor het functioneren en beoordelen van jouw
team en zet gerichte acties in voor het bevorderen hiervan.
•
Binnen de PRN-Group vertegenwoordig en positioneer je ProAutNorm als werkmaatschappij.
•
Je valt in deze functie onder de Finance & SCM Director. Je stelt samen met hem een jaarlijks strategisch
jaarplan en begroting op. Je draagt zorg en ziet toe op de realisatie hiervan. Daarnaast verzorg je diverse
rapportages t.b.v. de Directie.
•
Vanuit je rol als accountmanager onderhoud je de bestaande klantrelaties en volg je nieuwe leads en offertes op.
Hierbij werk je nauw samen met je IT-collega’s.
Bied jij ons:
•
MBO/HBO werk- en denkniveau?
•
Aantoonbare ervaring in de softwarebranche?
•
Ervaring met en/of capaciteiten voor het leidinggeven aan een team?
•
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal?
•
Enthousiasme om te netwerken en uitdagingen aan te gaan?
•
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal?
•
Een daadkrachtige persoonlijkheid met sterk ontwikkeld analytisch vermogen?
Ja? Dan pas jij bij ons! Wacht niet langer met solliciteren!
Wij bieden:
•
Een dienstverband van 38 uur per week;
•
Een marktconform salaris en bonusregeling;
•
Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een zakelijke laptop en telefoon;
•
Een prettige, informele werksfeer;
•
Opleidingsmogelijkheden;
•
Veel uitdagingen en mogelijkheden binnen de functie.
Solliciteren en contact:
Meer weten over deze functie? Neem contact op met Theo Hakvoort, Finance & SCM Director:
Mail: theo.hakvoort@profielnorm.com
Tel: +31 (0) 6 10 48 66 89
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar personeelszaken@proautnorm.com.

