Mensen maken het verschil in de openbare ruimte

Vestigingsmanager Nobralux Regio West
Wat doen we?
Nobralux B.V. is een adviesbureau op het gebied van openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en andere
elektrische objecten. Eigenlijk alles met een stekker in de buitenruimte. Nobralux verzorgt het beheer van openbare
verlichting voor 50 gemeenten en 1 provincie. Onze 40 collega’s zijn intermediair tussen de gemeente, bewoners,
aannemer, netwerkbedrijf en leveranciers. Naast beheren geeft Nobralux ook advies. We schrijven beleidsplannen,
bestekken en adviezen. Tevens ontwerpen we verlichtingsprojecten en voeren directie en toezicht over de
uitvoering. De missie van Nobralux is om de buitenruimte ‘beter’ te maken. Hiermee dragen we bij aan een
openbare ruimte die aantrekkelijker, duurzamer en veiliger is, tegen verantwoorde kosten.
Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een vestigingsmanager voor onze vestiging in Amsterdam.
Functieomschrijving en -missie:
Een vestigingsmanager begeleidt en coördineert alle werkzaamheden binnen een vestiging. Je bent commercieel en
operationeel verantwoordelijk voor jouw vestiging (Amsterdam) en regio (Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en
Flevoland). Je bent meewerkend voorman(of vrouw!). Je geeft leiding aan een team van (nu) 5 adviseurs en je werkt
ook mee in projecten. Wij willen groeien in de regio. Wij zien namelijk veel kansen in de regio. Het wordt jouw taak
om deze te realiseren samen met jouw team.
Je bent goed op de hoogte van de diensten en processen
van het Nobralux. Je kunt de visie van Nobralux
overbrengen bij gemeenten. Je onderhoudt ‘sympathiek en
deskundig’ klantrelaties en breidt deze uit. Je houdt de
markt in de gaten, zodat je kunt inspringen op
ontwikkelingen. Je bewaakt de reputatie van Nobralux.
Je neemt deel aan het management team van Nobralux
waarin wij samen werken aan de toekomst van het bedrijf.
Je kunt strategisch denken afwisselen met hands-on
operationeel management.
De kernwaarden van Nobralux zijn ons ethisch kompas en
vormen de richtlijn voor ons dagelijks gedrag. De
kernwaarden zijn:
 Sympathiek;
 Deskundig;
 Slagvaardig;
 Verbeteren;
 Verantwoordelijk.
Het is absoluut een voorwaarde dat deze kernwaarden aansluiten bij jouw persoonlijkheid.

Verantwoordelijkheden en resultaten
Na een inwerkperiode ben je in staat om het volledige pakket aan taken van de vestigingsmanager uit te voeren.
Binnen de functie krijg je de vrijheid om deze zelfstandig vorm te geven. Wel spreken we een aantal prestatieindicatoren af die we periodiek evalueren. Deze indicatoren zijn: klanttevredenheid, ontwikkelen medewerkers,
realiseren groei, omzet en factureerbare uren.
Welke ervaring of diploma’s heb je?
Wij vinden wie je bent belangrijker dan wat je hebt geleerd, maar in het beste geval beschik je over de volgende
ervaring en diploma’s:
 Afgeronde (technische) Hbo-opleiding;
 Ervaring en affiniteit met openbare verlichting;
 Ervaring en/of ambitie om leiding te geven.
Wat bieden wij?
Wij bieden een baan voor 40 uur per week in een open en informele werksfeer. Jouw werkplek zal met name
Amsterdam zijn, want daar zit jouw team.
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? En heb je interesse? Bel of mail naar Dion Versteeg (06 290 00 992) of
dion.versteeg@nobralux.nl
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