Gezocht: BUM techniek
Als ‘business unit manager techniek’ (metaal- en houtafdeling, meubelherstoffering, naaiatelier) ben je,
binnen jouw unit, verantwoordelijk voor de organisatorische en commerciële activiteiten.

Jouw verantwoordelijkheden
Business development:
Je bent de commerciële motor van de verschillende afdelingen binnen jouw unit. Samen met jouw team
werkleiders ontwikkel je een kwalitatief aanbod van diensten en producten die je aftoetst in de markt.




Opzetten van een resultaatgericht salesplan (inclusief actieve prospectie).
Analyseren en opzetten van co-creatie concepten met klanten om een meerwaarde op te
bouwen.
Contacten met bestaande en potentiële klanten onderhouden die resulteren in sterke
commerciële relaties of strategische allianties.

Operationeel management:
Je coördineert het opstellen van beleidsrichtlijnen, systemen, kwaliteitsnormen en procedures waardoor
de diverse processen vlot en kwalitatief verlopen.
 Toezien op de naleving van de beleidslijnen, -systemen, kwaliteitsnormen, procedures en het
budget zodat de diverse processen goed functioneren.
 Advies geven over investeringen en structurele verbeteringen van de productieactiviteiten.
 Ontwikkelen van rapporteringstools voor intern en extern gebruik.
People management:
 Je coacht jouw teamleden zodat zij hun competenties, knowhow en vaardigheden optimaal
inzetten en deze verder ontwikkelen.
 Medewerkers geef je voldoende ruimte om zelfstandig te beslissen. Op deze manier werk je actief
aan het vergroten van hun autonomie.
 Je stimuleert samenwerking en vertrouwen, zo bouw je aan een hecht team waarin conflicten
proactief worden behandeld.
 Je organiseert en leidt diverse overlegstructuren om de voortgang te bewaken.
Zelfmanagement:
 Je houdt jezelf continue op de hoogte van evoluties binnen jouw vakgebied, je updatet je kennis in
functie van nieuwe ontwikkelingen en verstevigt zo jouw geloofwaardigheid dankzij
geactualiseerde kennis.
 Via kritische analyse van de eigen prestaties en aangereikte 360° feedback, stuur je proactief je
functioneren bij.

Een match?





We verwachten minstens 5 jaar relevante ervaring in een operationeel leidinggevende functie in
een technische omgeving (schrijnwerkerij, metaalbewerking of meubelherstoffering).
Je staat stevig in je schoenen wat het coachen en begeleiden van grotere groepen betreft (>50
VTE).
Je beschikt over succesvolle verkoopervaring (inclusief prospectie).
Dankzij jouw sterke communicatieve vaardigheden ga je voor maximale constructieve
samenwerking.

Maak kennis met collega’s
Alvast enkele collega’s ontmoeten? Ontdek in ons filmpje waarom zij het bijzonder vinden om bij KUNNIG
te werken. Als maatwerkbedrijf bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk. Elke
dag bouwen we de partnerships met onze klanten verder uit. En daar zijn we trots op. Intussen al meer
dan 50 jaar.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden je een gevarieerde functie met een hoge mate aan autonomie en ruimte voor initiatief. Als
business unit manager speel je een actieve rol in de verdere ontwikkeling en groei van KUNNIG. Samen
met jouw team bouw je mee aan het maatwerkbedrijf van de toekomst. Je maakt deel uit van het
managementteam. Daarnaast bieden we je een marktconform loon, aangevuld met extralegale voordelen
en glijdende werkuren.

Interesse? Kom met ons praten.
Overtuig ons in jouw motivatiebrief waarom jij de BUM bent die wij zoeken. Mail hem samen met je cv
naar sollicitaties@kunnig.com.

Meer weten?
Ontdek het in ons bedrijfsfilmpje of kijk op www.kunnig.com.

Meer info
over KUNNIG?
Bekijk onze
bedrijfsfilm.

KUNNIG
Kielsbroek 2
2020 Antwerpen
03 248 48 11

