Vestigingsleider M/V (Sittard, ft)
We kunnen hier natuurlijk uitnodigende teksten neerzetten als ‘we zijn het leukste en meest gezellige bedrijf van Nederland, al dan
niet de wereld’. Maar dat zijn we niet. We zijn wel anders, open minded, getalenteerd, beetje vakidioot en flexibel!
QS graphics is een serviceorganisatie op het gebied van digitaal drukwerk, XXL printing, reprowerk en 3D printing. Maar we zijn
meer dan alleen een digitale printer. We zijn er om onze opdrachtgevers te helpen van idee naar concept tot en met de uitvoering.
Voor ons is er meer dan er alleen maar voor te zorgen dat digitale bestanden passen bij specificaties . We willen graag betrokken
zijn bij de opdrachtgever en het projectproces. Zo hebben we een gevestigde naam weten op te bouwen in de markt samen met
een zeer breed productassortiment aan innovatieve on- en offline printservices van ontwerp, productie tot montage. QS graphics is
een onderdeel van de QS Goedhart Groep en biedt haar services aan via 8 vestigingen in Nederland en België vanuit de bedrijven
QS graphics, Goedhart Repro, Color Copy 2000 en Goedhart IT & Services.
We doen het goed, of we doen het niet. En we houden van wat we doen. We gaan tot het oneindige en verder. En vernieuwend, dat
zijn we zeker. Plus, we zijn op zoek naar mensen die zichzelf, hun toekomst en onze diensten nog beter maken. Wij staan als een
team klaar voor onze klanten en vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt binnen de organisatie.
Durf jij het avontuur bij ons aan?
Functieprofiel
Jij gaat samenwerken met je collega`s van productie, logistiek en sales. Daarbij heb je contact met klanten en leveranciers, in een
stimulerende en professionele organisatie met een sterke focus op resultaat. Deze resultaten bereik je door een hoge mate van
betrokkenheid en persoonlijke inzet. Jij bent van nature alert en weet dat iedere dag anders is. Je instrueert je team wat ze kunnen
verwachten, spreekt af wie wat doet en waar ze op moeten letten. Je waakt over de kwaliteit en de planning en werkt samen met
juist teamspirit. Als vestigingsleider ben je de verbindende factor tussen productie en bedrijfsbureau.
Deze baan als vestigingsleider van de locatie Sittard is echt iets voor jou als:

je van nature graag het voortouw neemt;

je ook graag zelf meewerkt op de vloer;

je graag grafisch en technisch uitgedaagd wordt;

je houdt van aansturen en motiveren van vakmensen;

jouw hart gaat sneller kloppen van mooie grafische producten;

je meedenkt over manieren om het werk nóg beter en efficiënter te doen;

je niet schroomt om met klanten contact te hebben;
Functie-eisen zijn:

mbo+/hbo functioneringsniveau en ervaring in de productieomgeving;

sterk in planning en organisatie, flexibel genoeg om zo nodig te improviseren en kent geen stress;

stevige persoonlijkheid, teamspeler die graag zelf het goede voorbeeld geeft;

sterk in communicatie, dus ook in luisteren en instructies vertalen in acties;
Daarnaast heb je:

een afgeronde relevante opleiding op minimaal MBO niveau;

affiniteit en/of ervaring in de grafische industrie;

goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Ons aanbod:

een uitdagende baan bij een groeiend en innovatief bedrijf in de top 3 van reprografische bedrijven;

werken voor een internationaal bedrijf met 8 vestigingen in Nederland en België;

ruimte voor ontplooiing en initiatief;

een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor het Reprografisch bedrijf;

een fijne werkplek in een jong en gedreven team.
Is dit wat jij wilt?
Stuur ons in het kort waarom je bij QS graphics wilt werken inclusief CV en eventueel andere stukken die jou daarbij gaan helpen. De
sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gesprekken en het maken van een case. We houden onze mailbox in de gaten: personeel@qs.nl.
Voor vragen of meer informatie mail je Guido Vosdellen: g.vosdellen@qs.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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