Operations Manager
Ben je gebeten door een strategisch-tactische operations positie waar je kunt vertrouwen op
jouw leiderschapsvaardigheden?
Heb je interesse in een internationale werkomgeving bij een jonge en groeiende automotive
organisatie met veel potentieel?

Onze uitdaging voor jou :
•
•
•
•
•

Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO en bent verantwoordelijk voor de operationele
organisatie van de afdelingen administratie, logistiek, IT en sales.
Je organiseert het operationeel overleg en zorgt er samen met jouw teams voor dat de
vooropgestelde doelstellingen behaald worden.
Als lid van het management team neem je deel aan het strategisch overleg.
Vanuit jouw kennis van de logistiek weet je hoe je optimalisaties in transporttijden en -prijzen
kunt realiseren net zoals het verlagen van het aantal schades.
Je kent het belang van een cashplanning of hebt er al mee te maken gehad.
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•
•
•

Vanuit IT en sales denk je mee over de verdere digitalisering zowel operationeel als vanuit
de customer journey.
Op administratief vlak heb je ervaring met het beheren van dossiers en het optimaliseren van
procesflows.
Je bent sterk in projectmanagement of hebt affiniteit met projectmatig werken.

Wie ben jij?
•
•
•
•

Als Operations Manager ben je veelzijdig en polyvalent en erken je het belang van klant- en
leveranciersgericht werken.
Je bent pragmatisch ingesteld en wil de handen uit de mouwen steken om het
vooropgestelde resultaat te bereiken.
Je geniet van het werken in teamverband en bent in staat om als leider de richting aan te
geven en beslissingen te nemen.
Je bent gewend om te werken in een internationale context en bent vlot meertalig. Je bent
organisatorisch sterk en weet een jong, dynamisch en divers team aan te sturen.

Carconnex - Wie zijn wij?
Carconnex is al 25 jaar een specialist en grote speler op de internationale groothandelsmarkt van
nieuwe- en jonge tweedehandswagens.
Onze klanten zijn nationale- en internationale autohandelaars die bij ons kunnen rekenen op een
ruim en gevarieerd aanbod met zeer competitieve prijzen en een hoge kwaliteit.
Klantgerichtheid en een uitstekend serviceniveau zijn enkele van onze kerncompetenties.
Met ons internationale team van meer dan 30 medewerkers verzekeren we elke dag opnieuw een
optimale klantenervaring.

Wat is ons aanbod?
•
•

Een aantrekkelijk salaris inclusief extra-legale voorwaarden zoals een bedrijfswagen,
tankkaart, laptop en mobiele telefoon.
Een uitdagende en verantwoordelijke positie in een sterke en groeiende onderneming waar
ondernemerschap centraal staat.

Ben je nieuwsgierig naar deze uitdagende rol, twijfel dan niet en stel je kandidatuur. Voor meer
informatie : www.carconnex.be of mail naar laura.dr@carconnex.be. Telefoon : Laura de Rosa
016/781680
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