Profielschets
Commercieel directeur

!GO voor mensenwerk
!GO voor mensenwerk is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met ruim 750 medewerkers werken wij als
sociaal werkbedrijf samen aan onze missie: het succesvol ontwikkelen en
begeleiden van mensen naar regulier werk. Hiervoor bieden wij een breed scala aan
producten en diensten binnen diverse product markt combinaties zoals
groenvoorziening, in- en ompakwerkzaamheden, arbeidsintegratie en detachering.
Voor onze gemeenten en UWV sturen we het WSP WerkLink aan in deze subregio
binnen de arbeidsmarktregio West-Brabant. !GO kent een dynamische
werkomgeving waarin een gemeenschappelijke toekomst voor mens-en-werk in
denken en handelen centraal staat.
Voor het leveren van een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van onze
organisatie is !GO op zoek naar een

Commercieel directeur
Ondernemer die zich sterk maakt voor een inclusieve arbeidsmarkt in West-Brabant
De uitdaging
Als commercieel directeur heb je de leiding over alle commerciële activiteiten van
!GO voor mensenwerk. Je ontwikkelt en realiseert het strategisch commercieel
beleid. Je hanteert hierbij een duidelijke visie op participatie en inclusiviteit. Het
signaleren van in- en externe ontwikkelingen en de koppeling met het beleid hoort
hier ook bij. Je vertaalt en integreert de commerciële doelstellingen met andere
beleidsterreinen, waarbij je verbinding maakt met zowel het bedrijfsleven als de
samenwerkende gemeenten. Je draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van
een effectief en strategisch marktbewerkingsplan met daarin praktische acties op
korte en lange termijn.
Daarnaast ben je stuurder van WSP WerkLink als één van de vier WSP’s in deze
arbeidsmarktregio. Als leidinggevende van WSP WerkLink faciliteer en coach je de
accountmanagers zodat zij kunnen excelleren en hun targets kunnen realiseren. Je
stelt daarbij kaders en zorgt voor een optimaal werkende bedrijfsvoering.
!GO zoekt
Voor deze stevige positie zijn wij op zoek naar kandidaten met een academisch
werk- en denkniveau en relevante werkervaring waarbij je strategisch inzicht hebt
verkregen. Je hebt een goed gevoel voor politieke verhoudingen en je bent bekend
met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je brengt een eigen netwerk mee en je
hebt goede kennis van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Als persoon ben je een sparringpartner voor het hele MT. Je bent besluitvaardig en
innovatief. Je krijgt energie uit het behalen van commerciële resultaten. Je bent een
echte kartrekker, inspirator en hebt een coachende manier van leidinggeven.
Je herkent je in onze kernwaarden actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel
en handelt hier ook naar.

2/4

Ons aanbod
Een inspirerende werkomgeving binnen een dynamische organisatie.
Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring tussen € 4.699,- en
€ 6.477,- (o.b.v. 36 uur).
Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze
functie kun je contact opnemen met Karin Hoogteijling of Wouter Nijland via
telefoonnummer 073 – 612 06 55.
Wij ontvangen je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk op
18 februari en verzoeken je online te solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/!
Go. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op een
inclusieve arbeidsmarkt waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid
en drijfveren.
De opzet van de procedure inclusief data waarop gesprekken plaatsvinden zijn
reeds gepland. Je kunt deze opvragen via het mailadres welkom@zeelenberg.nl
Een assessment maakt deel uit van de procedure.
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Wij inspireren, adviseren en faciliteren mensen en organisaties
om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Door inzicht
te geven in de realiteit van vandaag en dit te verbinden met een
brede en open blik op de toekomst, gaan we samen op zoek naar
nieuwe perspectieven, zetten we bewegingen in gang en bieden
wij duurzame oplossingen.
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