Wil jij je eigen vestiging opzetten? Zie jij kansen en ga je voor het beste
resultaat?
Deltametaal levert personeel-gerelateerde diensten binnen de techniek, vooral in de regio’s
Rijnmond en Drechtsteden. Onze businessunits zijn actief op het gebied van flexarbeid,
arbeidsbemiddeling en het opleiden van jongeren. Onze mensen verstaan hun vak, zijn
professioneel, betrouwbaar en volop in ontwikkeling. Op ons kantoor in Barendrecht werken
ongeveer 30 medewerkers. We leiden jaarlijks zo’n 130 BBL-studenten op. Ons
uitzendbureau DMjob bemiddelt ruim 250 technische flexkrachten.
In verband met uitbreiding van de activiteiten van DMjob zijn wij op zoek naar een fulltime

Vestigingsmanager DMjob
Regio Brabant
Als Vestigingsmanager ga je onze nieuwe vestiging in Brabant opzetten. Je maakt je eigen
vestigingsplan en bent verantwoordelijk voor het resultaat en de kwaliteit van je processen
en diensten. Je beheert je eigen klantenbestand en benadert interessante bedrijven. Je
werft, selecteert en bemiddelt uitzendkrachten en zzp’ers. Je besteedt de administratieve
ondersteuning uit aan ons hoofdkantoor (o.a. urenregistratie, salarisadministratie).
Doelstelling is om op korte termijn succesvol te zijn zodat je spoedig je eigen team kunt
samenstellen. Je rapporteert aan de Directeur en bent lid van het Management Team.
Incidenteel werk je mee aan andere activiteiten en projecten van Deltametaal.
Profiel
• Je hebt ruime ervaring als Intercedent, Recruiter of Accountmanager bij een
uitzendorganisatie en bent toe aan een volgende stap
• Je hebt een Bachelor Commerciële Economie, HRM of Bedrijfskunde en kennis van of
ervaring in de techniek
• Je bent ondernemend, gedreven en commercieel en denkt graag mee met de organisatie
• Je bent een gesprekspartner op alle niveaus en pakt de leiding
• Je houdt van netwerken en organiseren en krijgt zaken voor elkaar
• Je bent bij voorkeur woonachtig in Brabant
Wat biedt Deltametaal?
Wij bieden je een mooie functie binnen een ondernemende, informele en groeiende
organisatie. Je kunt rekenen op een prima arbeidsvoorwaardenpakket met uiteraard een
auto van de zaak. Je krijgt autonomie om je werk in te vullen op een manier die bij jou past
en goede mogelijkheden om je te ontwikkelen.
Enthousiast geworden?
Stuur je motivatie en CV naar gvanveen@deltametaal.nl. Mocht je meer informatie wensen
over deze vacature, neem dan contact op met onze HR Manager, Germa van Veen (0180 745411). Een (digitaal) assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

