
COMMERCIEEL MANAGER
De winstbelofte van Recruitment Backoffice is dat wij onze intermediairs lekker laten werken. Maar dat willen we zelf
natuurlijk ook. Als commercieel manager krijg je alle vrijheid en ondersteuning die jou lekker laat werken. Ook krijg je een
mooi carrièreperspectief (commercieel directeur) in een dynamische, veelzijdige, groeiende organisatie. Strategisch
meedenken, eigen initiatieven en creatieve ideeën worden enorm gewaardeerd. Het zijn de mensen die het werken bij
Recruitment Backoffice zo leuk maken. We zijn een informele organisatie, houden van gezelligheid en werken hard als
het nodig is. Enthousiast geworden? Lees gauw verder! 

Ben je verantwoordelijk voor het commerciële proces van Recruitment Backoffice;
Stel je samen met de directie de begroting op en ben je verantwoordelijk voor het realiseren van deze omzet;
Ben je volwaardig sparringspartner voor onze intermediairs;
Weet je moeiteloos ontwikkelingen in de markt te vertalen naar commerciële kansen voor onze intermediairs;
Schakel je probleemloos tussen onze intermediairs, backoffice en directie.

Als commercieel manager

Minimaal vijf jaar commerciële ervaring in de backoffice dienstverlening;
Assertiviteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Dit vragen wij

Een fijne werksfeer in een energiek team;
Een riant salaris, € 4.000,- tot € 6.000,-;
Een nog riantere bonusregeling;
Collectieve pensioenregeling zonder eigen bijdrage;
25 vakantiedagen en 6 ADV dagen;
Mooie auto met tank- en waspas;
Laptop en telefoon;
Sportvergoeding;
Leuke uitjes met collega’s;
Lekker werkfruit;
Ontspannende bedrijfsmassage;
Opleidingsmogelijkheden, ontwikkelkansen en doorgroeimogelijkheden.

Dit bieden wij
Wij geloven in plezier, persoonlijke ontwikkeling en presteren. Deze kernwaarden zijn namelijk wat ons allemaal bindt.
Klinkt goed toch?

Wil jij ook lekker werken? Dan kijken wij uit naar onze kennismaking! Solliciteer direct of bel voor eventuele vragen naar
Richard Philips, via 0652722072 of rphilips@recruitmentbackoffice.nl

Ben jij onze nieuwe collega?

DE BESTE BACKOFFICE DIENSTVERLENING VOOR INTERMEDIAIRS VAN ARBEID

KEN JIJ DE TOPPER VOOR DEZE FUNCTIE? STEL HEM/HAAR VOOR EN ONTVANG
€500,- BIJ AANSTELLING!


