
Commercieel Vestigingsleider Probin Roden (M/V) - fulltime

Probin staat voor professionals voor bouw en industrie. Binnen onze 2 Probin 
vestigingen werken wij als groothandel in ijzerwaren, gereedschappen, hang- en 
sluitwerk, bouwbeslag, bevestigingsartikelen, machines en aandrijftechniek samen 
met andere zelfstandige groothandels in dit segment. Doordat we allemaal ons eigen 
specialisme hebben is er altijd een oplossing voor jou als klant. Hoe complex het 
probleem ook is of hoe bijzonder de benodigde materialen ook zijn.

Probin is onderdeel van de Olijslager Groep. Waar 200 gemotiveerde collega’s advies 
en producten leveren aan zakelijke klanten voor het verfraaien en beschermen van 
vastgoed. Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar samenwerken. Met 3 
centrale magazijnen en 25 verkooplocaties in Noord - Oost Nederland zijn we altijd 
Gewoon Dichtbij. De Olijslager Groep kenmerkt zich door een open cultuur waarin 
feedback geven en ontvangen, eerlijkheid, wederzijds respect, streven naar plezier 
in het werk, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, gedreven samenwerken tussen 
afdelingen en balans tussen werk en privé belangrijke elementen zijn.

Functie
Als commercieel vestigingsleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de 
doelstellingen en het ontwikkelen van je vestiging. Je geeft op een motiverende en energieke 
wijze leiding aan je team. Daarbij heb je aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en groei 
van onze collega’s.

Je werkdag bestaat uit:
Het begeleiden, ondersteunen en aansturen van het verkoopteam;

       Het klantcontact en de commerciële binding met klanten, zowel op de vestiging als bij onze  
       klanten.
  De uitstraling van de vestiging;

       In samenwerking met jouw team zorg je ervoor dat de vestiging er altijd netjes uitziet.
  Correcte kas- en voorraadbeheer;

       Je rapporteert hier regelmatig over aan het management en komt met verbetervoorstellen.

Wat vragen wij?
  Je beschikt over leidinggevende, organisatorische en coördinerende capaciteiten;
  Affi  niteit met de branche, ervaring in de branche is een pré;
  Je bent commercieel ingesteld en communicatief vaardig;
  Je bent proactief en ondernemend.

Wat bieden wij?
  Een uitdagende functie met een bijbehorend en marktconform salaris;
  Een open, transparante, eerlijke en laagdrempelige werkomgeving in een solide bedrijf met  

    een focus op de lange termijn;
  Ruime mogelijkheden om kennis- en vaardigheidstrainingen en opleidingen te volgen;
  Ruimte voor een goede werk/privé balans. 

Ben je enthousiast geworden en/of wil je meer informatie? Solliciteer dan gauw en stuur je 
motivatie en CV naar afdeling; hr@olijslager.nl

Heb je vragen naar aanleiding van de vacature? Neem dan gerust contact op met Ingrid via 
06-21311311 of via hr@olijslager.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Voor onze vestiging in Roden zijn wij op zoek naar: 

glaslinq
samen sterk in glas


