IS TECHNIEK JOUW PASSIE?
Ter versterking van het werkplaatsteam in Zuidland zijn we op zoek
naar een

WERKPLAATSCHEF
De functie:

Binnen ons bedrijf werk je in een team van circa 23 c ollega’s
aan het aflever-gereedmaken, het onderhouden, het repareren
en het modificeren van een breed pakket van k walitatief hoogstaande machines.

Pols Zuidland importeert
machines voor tuin-,
park- en golfbaantechniek,
recycling en industrie.
Vanuit de vestiging in
Zuidland en een u
 itgebreid
dealernetwerk vind de
verkoop, service en
onderdelenvoorziening
van technisch hoogstaande
producten plaats.
Het werkgebied van Pols
Zuidland is de Benelux
en Engeland.
Meer weten? Kijk op
www.pols.nl of op
www.facebook.com/
polszuidland

Wat verwachten we van jou?

• Technische achtergrond op Hbo-niveau verkregen door
opleiding en/of ervaring
• Eigenaarschap, je voelt je sterk verantwoordelijk voor jouw
werk en afdeling
• Klantgerichte instelling
• Kennis van en ervaring in motorvoertuigentechniek, sterke 		
affiniteit met machines en werktuigen
• Ervaring als leidinggevende
• Teamspeler welke voorop loopt om de kar te trekken
• Vaardig in moderne software (pakketten)
• VCA (vol) diploma is een vereiste (in bezit of bereid te halen)

Wie ben je?

Je bent een gedreven persoonlijkheid die bereid is doelen te
stellen en deze met je team te behalen. Je stelt de klant centraal
in alles wat je doet. Je bent een teamspeler, weet mensen te
motiveren en in beweging te krijgen. Het overzicht behouden
van het onderhanden werk, de facturatie en de binnen g
 ekomen
facturen is voor jou een tweede natuur. Waar nodig sla je
bruggen om samenwerking te bevorderen.

Je vooruitzichten:

Bij Pols Zuidland werken zo’n 65 enthousiaste en gedreven
medewerkers dagelijks aan het “ontzorgen” van onze klanten.
Je kunt rekenen op prima arbeidsvoorwaarden waaronder een
goede pensioenvoorziening. Je komt werken op een moderne,
professionele en prettige bedrijfslocatie. Je krijgt volop mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en een grote mate van
zelfstandigheid. Kortom, volop kansen voor een boeiende baan!

Geïnteresseerd?

Mail je sollicitatie en je CV aan: alisa.vanderpols@pols.nl
Voor meer informatie kun je bellen met dhr. R. Herlaar,
06-4335 8038
Een selectie-assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

