GEZOCHT

Een ondernemende
‘hamster’

Manager Dyade Voordeelservice
(Fulltime)

Knip jij altijd alle coupons uit de reclamefolders, sta jij te
onderhandelen bij de kassa van de supermarkt en puilt
jouw portemonnee uit van de voordeelpasjes? Dan heb jij
onze business begrepen! Wij zijn namelijk altijd aan het
Hamsterennnnnnnnnnn(!) voor onze klanten. Zij zijn op
zoek naar koopjes en willen meer voor minder! Dat regel
jij straks, met ons, voor hen bij diverse leveranciers.
Een schoolorganisatie heeft diverse kostenposten. Van arbodienstverlening en schoolmeubilair tot kosten voor de koffie-systemen.
Wij hebben voor onderwijsorganisaties uitgebreid geanalyseerd
welke kosten scholen maken en welke partijen deze diensten/
producten aanbieden.
Met deze partijen hebben wij een collectief contract afgesloten.
Door de schaalgrootte kunnen wij gunstige condities afspreken,
waardoor onze klanten zowel zakelijk als privé profiteren van uiteenlopende voordelen. Daarnaast wordt het werk van het zoeken
naar het juiste inkoopadres bespaard.
Wil jij je creativiteit kwijt, samen met jouw team het succes de
komende jaren verder uitbreiden en loop jij niet weg voor een
uitdaging? Solliciteer dan!

Wat wij vragen
>	Ervaring met het uitbouwen van
een organisatie zowel technisch,
organisatorisch als commercieel
>	HBO / WO werk- en denkniveau
>	Ondernemend
>	Leidinggevende ervaring (pré)
>	Communicatief sterk
>	Goede plan & organisatie skills
>	Service,- en oplossingsgericht
>	Commerciële instelling

De functie

Wat wij bieden

>	Als ondernemende ‘hamster’ zie jij het als een uitdaging om
de organisatie uit te bouwen en naar een hoger niveau te tillen

>	De kans om samen met ons
de eigen organisatie in te richten

>	Stel je je eigen team samen, geef je leiding, voer je controles uit
en ben je operationeel aan het werk binnen de organisatie.
Zelf rapporteer je in deze functie aan de directeur

>	Flexibele werkdagen en werktijden

>	Zoek je actief naar synergie tussen de andere bedrijfsonderdelen
en weet je collega’s hier in mee te nemen
>	Zoek je actief naar nieuwe voordelen voor schoolorganisaties
en hun medewerkers
>	Bouw je de bestaande samenwerkingen verder uit
>	Waarborgen van serviceniveau, budget, omzet, uren en kosten

>	Prettige werksfeer met
enthousiaste collega’s
(in een jong ondernemend team)
>	Een afwisselende baan
>	Aantrekkelijk salaris
>	Persoonlijke ontwikkeling
d.m.v. trainingen en cursussen

>	Bewaken en realiseren van opgestelde begrotingen,
bijsturen bij afwijkingen en voorstellen doen ter verbetering
>	Relatiebeheer met partners (en eventueel klanten)

Dit wil ik! Reageer met je CV en motivatiebrief naar
Frank Cannegieter (frank.cannegieter@dyade.nl).

Toch nog vragen? Bel ons
dan via 030 – 30 35 099!

