
LOXAM is Europa’s Nr. 1 in materieelverhuur. De LOXAM groep is, met een netwerk van ruim 750 vestigingen verspreid over 21 landen, dé 
maatgevende verhuurorganisatie van Europa. Binnen Nederland voert LOXAM drie business lijnen: LOXAM Access (hoogwerkers), LOXAM 
Power (aggregaten en compressoren) en LOXAM Workx (materieel en gereedschap). Met ruim 50 vestigingen is er altijd één bij u in de buurt.  
LOXAM is meer dan alleen materieelverhuur, onze toegewijde specialisten staan altijd klaar voor de klant met deskundig advies, 7 dagen per 
week, 24 uur per dag.
 
Voor onze vestiging Leiden zijn wij op zoek naar een:

Ondernemende Vestigingsmanager M/V
Fulltime

Werken bij LOXAM als Vestigingsmanager
Als vestigingsmanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de vestiging. Door jouw natuurlijke vorm van 
leiderschap ben je een coach voor jouw medewerkers. Je staat in voor een scherpe commerciële focus van het hele team, zowel reactief 
(optimaal bedienen van de klanten) als proactief (bekend zijn met relevante klantgegevens, materieelbehoefte en kennis van de regionale 
markt). Je bent in staat om de lokale klanten– en contractenportefeuille verder uit te bouwen en onze organisatie optimaal te vertegenwoor-
digen. Het monitoren van de uitvoering van de dagelijkse processen en systemen is voor jou als vanzelfsprekend. Je communiceert proactief 
met de regiomanager over afwijkingen en successen.
 
Ook heb je relevante ervaring opgedaan in een technische en commerciële omgeving.

LOXAM dat ben jij
•	 Je	hebt	minimaal	HBO	werk–	en	denkniveau	en	hebt	aantoonbare	commerciële	ervaring.
•	 Service	is	jouw	tweede	natuur.
•	 Je	bent	proactief:	je	signaleert	uitdagingen	op	tijd	en	onderneemt	tijdig	actie.
•	 Je	bent	positief	ingesteld:	je	denkt	in	kansen	en	oplossingen.
•	 Je	bent	praktisch	en	ondernemend.
•	 Je	weet	stuurinformatie	te	gebruiken	om	focus	aan	te	brengen	en	jouw	doelstellingen	te	realiseren.
•	 Je	hebt	een	actieve	inbreng	in	de	doorontwikkeling	van	onze	organisatie.
•	 Je	bent	een	authentieke,	coachend	en	sociaal	vaardige	leidinggevende,	die	herkenbaar	is	als	leider.
•	 Je	hebt	affiniteit	met	de	verhuur–	of	bouwsector.
 

Wat biedt LOXAM jou?
•	 Een	dynamische	werkomgeving	en	een	informele	cultuur.
•	 Een	team	met	enthousiaste	en	gedreven	collega’s.
•	 Een	plek	in	een	snel	groeiende	internationale	organisatie.
•	 Een	prima	salaris.
•	 Een	gezonde	work/life	balance
 
LOXAM is geen werkplek, maar een kans om je persoonlijk te ontwikkelen in een professionele, servicegerichte, succesvolle organisatie.

 
Echt een vacature voor jou?
Echt een vacature voor jou? Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet! Laat je CV en motivatie achter via de onderstaande link  o.v.v. VM 
Leiden en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe collega!

https://loxam.inhroffice.com/nl/job/130273/apply

Werken bij LOXAM
KOM	BIJ	ONS	TEAM


