Aspirant Branch Manager, Security
(Brussels region)
Organisatie
Dit bedrijf is een belangrijke speler in de markt van beveiliging. Hun klanten zijn actief in de meest
uiteenlopende domeinen. Dankzij hun jarenlange ervaring behoren ze tot de absolute top in deze
sector!
Functie
• Als Jr. Branch Manager kan je meteen aan de slag binnen de divisie Mobile
• Je beheert de planning, het budget en het personeel van jouw afdeling
• Je motiveert jouw team op prestatiegerichte wijze
• Als Jr. Branch Manager breng jij oplossingen aan met als doel de volledige tevredenheid van
onze klanten
• Je waakt over de rentabiliteit van je afdeling in functie van de bedrijfsobjectieven
• Je beheert je budget, houdt de resultaten in de gaten en stuurt bij wanneer nodig is
• Met jouw team slaag jij erin onze dienstverlening te optimaliseren en van ons bedrijf een
referentiepunt te maken inzake de beveiliging van gebouwen
• Als Jr. Branch Manager rapporteer je aan de Branch Manager
Profiel
• Je beschikt over een Masterdiploma en hebt minstens een jaar werkervaring
• Je bent analytisch Ingesteld en oplossingsgericht
• Mensen aansturen en coachen geeft jou een grote voldoening
• Je waakt over de naleving van de bewakingswet en andere relevante wetgeving
• Je combineert business development, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid en komt op
deze manier tot win-win situaties
• Je past je gemakkelijk aan technologische en digitale veranderingen
• Als Jr. Branch Manager heb jij goede communicatievaardigheden in het Nederlands en het
Frans, met een goede kennis van het Engels

Ons aanbod
• Een opleidings- en ontwikkelprogramma dat je toelaat door te groeien naar een
leidinggevende positie
• Een voltijds contract van onbepaalde duur binnen een professionele werkomgeving waarin
ondernemerschap, teamwork en innovatie centraal staan
• Een marktconform salaris met een bedrijfswagen
Interesse?
Aarzel dan niet om jouw CV en motivatiebrief door te sturen naar info@crossbridge.be.

