Regiomanager Noord-Nederland
Als regiomanager van de NAK ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de
buitendienst en geef je leiding aan deskundige medewerkers.

Solliciteer direct >>

Functieomschrijving
• Je bent primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van onze wettelijke keuringstaak,
de fytosanitaire-inspecties en (grond)monstername.
• Je geeft zowel mens- als resultaatgericht leiding aan een team van ca. 30 (senior) keurmeesters en
je stelt heldere doelen om bij te dragen aan ontwikkelingen.
• Je stuurt op zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve personeelsbezetting.
• Je geeft leiding op operationeel en tactisch niveau en werkt daarbij nauw samen met je twee collega
regiomanagers.
• Je vertaalt operationele doelen en beleid naar uitvoering en andersom.
• Je organiseert, stuurt en bewaakt de werkprocessen vanuit een sterke helicopterview.
Hoe doe je dit?
• Van nature ben je een mensgerichte leider. Je ziet de individuele behoeften binnen je team en
brengt deze in lijn met de teamontwikkeling.
• Resultaatgerichtheid vind je belangrijk. Je stelt heldere doelen, betrekt je team daarbij en benut hun
kwaliteiten in de uitvoering.
• Communicatie zit in je bloed, je bent klantgericht en een verbindende factor.
• Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen, projectgroepen en collega managers.
• Door je ervaring met verandermanagement weet je hoe je medewerkers in het veranderproces
meeneemt.
• Vanuit je nieuwsgierigheid weet je wat er speelt in de landbouw. Daardoor snap je de
seizoensgebonden hectiek en de dynamiek die dit geeft.
Welke vaktechnische kennis en vaardigheden verwachten wij van je?
• Een afgeronde en functiegerichte Hbo-opleiding.
• Een mensgerichte en situationele leider
• Gedreven, daadkrachtig en klantgericht.
• Affiniteit met de akkerbouwsector is een pré.
Wat bieden wij jou?
• Een leidinggevende functie in een dynamische organisatie.
• Ruime ontwikkelingsmogelijkheden.
• Een informele werksfeer
Geïnteresseerd? Solliciteer dan via de solliciteerknop.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ton Stolte, manager operations, via 06-22456140 of t.stolte@nak.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

