Location Manager
Wat wij zoeken
Wij zijn op zoek naar (startende) ondernemers die professionele producten en/of diensten aanbieden binnen
de waterbouwsector, en een sterke affiniteit hebben met havens en maritieme werken. Als directeur of
eigenaar start je een eigen onderneming of vestiging van Walhout Civil, waardoor jij de ultieme kans krijgt
om je producten en diensten breed te vermarkten. Een franchise- of licentieconstructie is bespreekbaar. Het
grote voordeel is dat je altijd kunt rekenen op onze commerciële en bedrijfskundige ondersteuning.
Wie wij zijn
Ingenieursbureau Walhout Civil BV is gespecialiseerd in het oplossen en organiseren van waterbouwkundige
vraagstukken. We leveren slimme diensten voor complexe projecten in kustgebieden, havens en vaarwateren.
Onze kennis en liefde liggen op het vlak van geotechniek, havenconstructies, digitale systemen en maritieme
operaties. Ons doel is om de beste kwaliteit te leveren. We streven naar een hoge klanttevredenheid en een
prettige langetermijnrelatie. Door spannende projecten uit te voeren krijgen wij pas echt plezier in ons werk.
Hoe wij denken
Bij Walhout Civil geloven we dat we samen anders durven zijn. Door anders te zijn kunnen we het verschil
maken. Dat begint door te houden en te geloven in ons vak en onze ervaringen. We willen slimme en kostenefficiënte prestaties neerzetten voor onze klanten. Dus vooruitstrevend zijn en doen. Daarom opereren we in
compacte teams. Geen grote onderneming met managers, maar met een platte organisatie met enthousiaste
collega’s. Een team met gemotiveerde professionals die elkaar de ruimte geven en betrokken zijn. We zeggen
tegen elkaar wat we denken en voelen. Samen zijn we sterker.
Aan welke projecten wij werken
We werken aan projecten door heel Nederland en ver daarbuiten. Tot onze klanten behoren onder meer
(Rijks)overheden, (internationale) aannemers en bedrijven in de waterbouw, maritieme sector, offshore en
industrie. Check onze website als je een idee wilt krijgen van onze projecten: www.walhoutcivil.com

Wat wij je bieden
•

Een toppositie en ondernemingsconstructie onder Walhout Civil (franchise of licentie is bespreekbaar)

•

Een breed netwerk, krachtige schaalvoordelen, naamsbekendheid en ISO-certificering

•

Efficiënte bedrijfsprocessen door commerciële, administratieve en bedrijfskundige ondersteuning

•

Eventueel het benodigde kapitaal, voorzieningen, kantoorfaciliteiten (en een veilig financieel vangnet)

Wie jij bent
•

Je hebt affiniteit met de waterbouw en/of onze klantgroepen

•

Je hebt een steengoed idee of ondernemersplan voor nieuwe producten en/of diensten

•

Je bent een ondernemer die zijn eigen onderneming wil starten of uitbouwen (al dan niet parttime)

•

Je bent iemand die graag samenwerkt met andere ambitieuze ondernemers

•

Je bent gedreven, gepassioneerd en creatief, en je hebt veel doorzettingsvermogen

•

Je werkt financieel- en resultaatgericht, en neemt altijd afgewogen risico’s

Wat je zoal gaat doen
•

Je eigen onderneming runnen en winstgevend maken

•

Werken aan een tevreden klantenportefeuille en mooie trackrecord

Deadline voor deze sollicitatieprocedure: niet van toepassing. Neem contact op via: info@walhoutcivil.com

