Groep Maes is een gediversifieerde bedrijvengroep in Pulle met 10 business units, elk met een link
naar werken op hoogte en een eigen specialisatie. Maes Hoogwerkers verhuurt hoogwerkers op
vrachtwagen, Montaco verhuurt mobiele kranen, Aetos Drones doet inspectieopdrachten met
drones, Maes Industriële Verlichting installeert industriële en monumentale verlichting (o.a.
Kathedraal van Antwerpen), Traffic Signs regelt verkeerssignalisatie en vergunningen, Ouros
onderhoudt en herstelt windmolens, Safety Product is fabrikant van de levensreddende ZIPpole,
Trans Elektro manipuleert transformatoren en Rent & Sale @ Groep Maes is er voor de verhuur en
aankoop lange termijn van hoogwerkers. Tot slot hebben we Maes Services voor het onderhoud en
herstellingen van hoogwerkers en kranen. Omwille van onze groei en ambities voor de toekomst
zijn we op zoek naar dynamische mensen die de ambitie hebben om een business unit aan te sturen.

Junior Business Unit Manager
Functie:
Afhankelijk van jouw interesses en de ontwikkelingen binnen onze groep neem je na een
inwerkperiode de leiding en verantwoordelijkheid over één van onze afdelingen.
De
verantwoordelijkheid voor de operationele werking, het people management, de administratie,
financiën en de commerciële aanpak liggen dan in jouw handen. Samen met de CEO van de groep
zet je dan de strategische lijnen uit. Je kan rekenen op coaching, training en ondersteuning vanuit
de groep zodat je jezelf professioneel kan ontplooien.
Profiel:
Je behaalde een master- of bachelordiploma in een economische, financiële, logistieke of
commerciële richting en je hebt al een eerste succesvolle werkervaring. Maar, je bent
ondernemend, je wil groeien, leiding geven en je eigen afdeling runnen. Je hebt lef, durf en
ambitie om initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. Je bent een zelfstarter die snel en
zelfstandig zaken aanleert, flexibel en gedreven is. Je kan plannen en organiseren en je bent
contactvaardig. Kennis van enkele talen is zeker een voordeel.

Aanbod:
Je komt terecht in een groeiende dynamische bedrijvengroep waar talentvolle medewerkers volop
kansen krijgen om hun potentieel in de kijker te zetten en te ontwikkelen. Je komt bij ons terecht in
een resultaatgerichte no nonsens cultuur met een directe en open communicatie. Uiteraard kan je
rekenen op een competitieve verloning en extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Guy Goelen via het e-mailadres solliciteren@goelen.be. Je
kan rekenen op onze discretie en op een snelle reactie.

