Wegens groei van de organisatie is een nieuwe functie ontstaan:

AQUACO

Aquaco B.V. is in 1978 gestart als Barenbrug
Beregening en is inmiddels samen met Perrot
B.V. onderdeel van Aquaco Holding B.V. Het
succesvolle en innovatieve familiebedrijf
bestaat uit 50 medewerkers en heeft zich
ontwikkeld van een beregeningsbedrijf tot
een ‘one stop shop’ in watertechniek. Aquaco
B.V. verzorgt het ontwerp, de engineering,
realisering, service en het onderhoud van
beregeningsinstallaties, stofbestrijding en
fonteinen. Ook realiseert zij systemen voor
waterbehandeling, koeling, geurbestrijding,
brandbestrijding en veldverwarming.

HOOFD
BEDRIJFSBUREAU
MET GEVOEL VOOR COMMERCIE
Als Hoofd Bedrijfsbureau ben je verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van projecten, voor
onderhoudscontracten en je zorgt er voor dat gemaakte afspraken met cliënten worden nagekomen.
Verder ben je in staat om de faalkosten te verminderen en de omzet in service en onderhoud verder uit te
bouwen in samenwerking met de afdeling verkoop. Je werkt samen met 3 projectleiders, een assistent
projectleider, 3 medewerkers Service & Onderhoud en medewerkers van de werkplaats en het magazijn.

Ben jij die:






Accurate
man of vrouw die deze nieuwe functie op wil zetten en inhoud wil geven?
Zelfstandige persoon die rust en regelmaat genereert vanuit natuurlijk overwicht?
Doelgerichte en ondersteunende ontzorger op het bedrijfsbureau?
Bekwame, besluitvaardige en mensgerichte leidinggevende?

Wil jij:
Vanaf januari 2019 werken wij vanuit ons
nieuwe hoofdkantoor in Ede. De visie van
Aquaco is: ‘We make water work’.







 plezier werken bij een goede en betrouwbare werkgever met een prettige en open werksfeer?
Met
Vanuit vertrouwen, vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid werken?

Vanuit het nieuwe hoofdkantoor in Ede projecten efficiënt en succesvol managen?

Jezelf blijvend ontwikkelen?

Werken bij een bedrijf in de groei waar je een grote rol in de ontwikkeling kan spelen?


Heb jij?





 HTS Wtb / Elektrotechniek of Civiele Techniek opleiding afgerond?
Een
Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie?

Kennis van automatisering, o.a. Microsoft Office, ERP en planningspakketten?

Uitstekende communicatieve vaardigheden?


Wat biedt Aquaco B.V. jou?

Rob van Dort
Specialist in Omzetverhoging
SALES & MANAGEMENT COACHING
WERVING & SELECTIE

 E
rmerzand 4, 7843 PN Erm
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ollerusstraat 1, 3743 BW Baarn
T: +31 (0)6-1870 4510
E: info@robvandort.nl
I: www.robvandort.nl









 afwisselende functie binnen een gezonde, groeiende en professionele organisatie
Een
Een prettige en open werksfeer

Een uitstekend salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en een pensioenregeling

Mogelijkheden om je blijvend te ontwikkelen

Ruimte voor inbreng eigen ideeën

Een goed inwerkplan

Coaching & Training t.b.v. persoonlijke ontwikkeling


Heb je interesse?
Kijk voor meer informatie over Aquaco B.V. op www.aquaco.nl.
Rob van Dort doet de Werving, Selectie & Coaching voor deze vacature.
Je kunt jouw cv, motivatie en (pas)foto mailen naar rob@robvandort.nl
o.v.v. Aquaco – Hoofd Bedrijfsbureau.
De meeste geschikte kandidaat maakt na diverse gesprekken een assessment en krijgt Sales &
Management Coaching voor de eerste werkdag en in het eerste jaar. Hierdoor word je in het eerste
jaar zo succesvol mogelijk.

