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AREA MANAGER DETACHERING
Zit ondernemen in jouw bloed en heb je altijd al willen ondernemen? Dit is jouw kans! De leukste ITdetacheringspartner van Nederland, zoekt voor de regio Zuid-Holland een Area Manager.
Als Area Manager ben jij de grondlegger van je eigen business binnen jouw eigen regio en ben je
resultaateindverantwoordelijk. Ook ga jij je eigen strategie opstellen om zo nieuwe markten te benaderen en je
eigen business area verder uit te breiden. Een supergave uitdaging dus! Heb jij reeds ervaring opgedaan in de
arbeidsbemiddeling en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is dit jouw kans!
Wil jij net als de business area in Naarden in minder dan 10 maanden groeien van 0 naar 40 medewerkers? Wij
bieden jou de zekerheid van een vast contract met vast salaris en de mogelijkheid tot ondernemen! Lees snel
verder!

EEN WERKDAG ALS AREA MANAGER

Je wordt ‘s morgens wakker en stapt vol energie je bed uit, want ook vandaag wil jij weer de verwachtingen gaan
overtreffen. Na al je ochtendrituelen stap je in de auto onderweg naar je eerste klant om samen met hem zijn
strategische roadmap door te nemen. Daarna rijd je door naar kantoor, hier heb je een overleg gepland staan met
marketing. Na het overleg voer je een tweede sollicitatiegesprek met een mega goede IT-professional die
gevonden is door recruitment. Niks blijkt minder waar: deze IT-professional heeft de perfecte fit met de door jou
net bezochte klant!
Na de gezamenlijke lunch met je andere collega’s word je gebeld door een klant. Yes, een aanvraag! Gelijk ga je
in overleg met je enthousiaste collega’s van recruitment om tot het ideale profiel te komen. Daarna vlieg je snel
de volgende meeting in, namelijk het voorbereiden van een andere IT-professional voor een
kennismakingsgesprek met een klant. Als alles goed is kan de IT-professional morgen al gaan starten! Aan het
eind van je dag kom je tot rust en bereid je de maandafsluiting voor om zo het team mee te nemen in de
behaalde doelstellingen.
Bij opdrachtgever weet je nooit hoe je dag zal gaan verlopen. Van het leggen van relaties naar het creëren en
binnenhalen van opportunities, op kantoor of op de hei. Eén ding is zeker: wij doen het net even anders! Twee
keer knipperen met je ogen en de dag is al voorbij, je ben een stapje dichter bij het bouwen van je eigen business
area.

WAT GA JE SOWIESO DOEN?

•
•
•
•
•
•

Opzetten van je eigen business area door middel van je eigen businessplan om nieuwe markten te
benaderen en uit te breiden;
Je bent resultaat eindverantwoordelijk voor je eigen business area;
Het uitbreiden van je eigen sales & recruitment team;
Het coachen en begeleiden van je eigen business area team;
In de start fase begeleid jij je eigen IT-professionals;
Telefonische acquisitie;
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•
•
•
•
•

Achterhalen en adviseren van uitdagingen van (potentiële) klanten;
Uitbreiden van de salesactiviteiten op klantniveau, hiermee creëer je duurzame samenwerkingen en ben
je een adviespartner voor je contactpersoon;
Je bedenkt marketingacties om sales te laten excelleren.
Tweede sollicitatiegesprekken voeren met IT-professionals nadat recruitment ze heeft gesproken.
Je houdt je bezig met het personeelsbeleid, budgettering en marketing.

WAT HEB JE HIER NODIG:

•
•
•
•
•
•

Je bent enthousiast en hebt een lading positieve energie;
Minimaal HBO werk- en denkniveau;
Minimaal drie jaar werkervaring in onze of een andere branche;
Ondernemend vermogen, je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen successen;
Je bent resultaat- oplossings- en servicegericht;
Je beschikt over een commerciële drive en je hebt doorzettingsvermogen.

WAT BIEDEN WIJ JOU:

•
•
•
•
•
•
•
•

De mogelijkheid tot participatie in de onderneming door middel van aandelen;
Winstdeling en bonusregeling;
Vast contract;
Goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Leaseauto, laptop en telefoon;
Pensioenregeling;
25 vakantiedagen;
8% vakantiegeld.

Locatie: Den Haag / Opdracht: vaste dienst
Check voor meer info over deze job www.olifantconsultancy.nl/vacatures Of stuur je cv
naar marcel@olifantconsultancy.nl, dan neem ik direct contact met je op!

