Vacature meewerkend werkplaatsmanager m/v, 38 uur per week.
‘t Mannetje fietstechniek is veel meer dan een “gewone” fietsenwinkel. Met trots mogen wij onszelf
revalidatie-specialist noemen. Wij combineren een brede fietstechnische kennis met een ruime ervaring
in fiets-ergonomie. Voor onze reparatiewerkplaats zijn wij per direct op zoek naar een meewerkend
werkplaatsmanager.
Ben jij die persoon die zijn sporen heeft verdiend in de tweewielerbranche in de werkplaats en ben je in
staat om als meewerkend werkplaatsmanager een hecht team aan te sturen? Dan ben jij de persoon die
wij graag uitnodigen voor een nadere kennismaking.
Uit te voeren werkzaamheden:
•

Borgen en verbeteren van het kwaliteitsniveau van de reparatiewerkplaats

•

Optimaliseren van productiecapaciteit en productiviteit

•

Borgen van klanttevredenheid

•

Werkvoorbereiding en planning van de reparatiewerkplaats

•

Organiseren en leidinggeven aan het werkoverleg

•

Organiseren van terugkoppeling van de afdeling Reparatie naar de overige afdelingen binnen het
bedrijf.

•

Adequate afhandeling garantie verzoeken/reparatie

•

Roosterplanning reparatiewerkplaats

•

Eerste aanspreekpunt telefonisch en email contact vanuit klanten

•

Verantwoordelijk voor een optimaal voorraadbeheer van de werkplaats

Functie eisen:
•

MBO+ werk- en denkniveau

•

Leidinggevende ervaring (minimaal 2 jaar aantoonbaar)

•

Goed ontwikkeld technisch inzicht

•

Inspirerende en stimulerende leidinggevende met overtuigingskracht

•

Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift

•

Resultaatgerichte mentaliteit en praktische instelling

•

Oplossingsgericht, daadkrachtig en besluitvaardig en stressbestendig

•

Creatief

•

Hoog kwaliteitsbesef

•

In staat om kennis over te dragen

Wat bieden wij?
•

Een fulltime baan binnen een gezellig en enthousiast team;

•

Een informele en uitdagende werkomgeving met volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen;

•

Marktconform salaris gebaseerd op de CAO tweewielers en motorvoertuigen;

•

Aantrekkelijke personeelskorting;

Dienstverband en werktijden.
•

Contract voor bepaalde tijd met een reëel vooruitzicht op een vast dienstverband

•

Je bent beschikbaar van dinsdag t/m zaterdag.

Geïnteresseerd in deze vacature?
Stuur je CV en motivatiebrief ter attentie van Erik Smit naar:
info@tmannetje.nl
www.tmannetje.nl
Spaarnwouderstraat 3, 2011 AA Haarlem
Tel: 023-5407076

