VACATURE
CPA (www.cp-a.be) is meer dan 30 jaar actief als professionele systeemintegrator voor industriële elektrische
automatisering en productie-IT-projecten. Door middel van ondersteuning op vlak van elektrotechnisch ontwerp,
industriële automatisatie tot en met industriële IT Projecten (o.a. MES) bieden zij totaaloplossingen voor hun
klanten. Met een team van een 35-tal gedreven experten, verdeeld over de kantoren in België (Wilrijk en Turnhout)
en Nederland, realiseren zij topprojecten bij klanten in tal van sectoren: metaalindustrie, voedingssector, bouw,
automotive, … Vandaag realiseert het bedrijf een omzet van 6 miljoen Euro. Gezien het potentieel in de markt en
de kwaliteit van hun oplossingen geloven zij rotsvast in het groeipotentieel van de organisatie. Om deze groei
richting te geven en te ondersteunen door middel van een verdere professionalisering van de organisatie zijn wij
voor hen op zoek naar een:

Rechterhand Bedrijfsleider

Analytisch denker met focus op procesoptimalisatie & algemeen management
Functie
Als rechterhand bedrijfsleider is het jouw doel om mee de visie en missie van CPA voor de toekomst
te bepalen. Deze vormt de basis voor de verdere professionalisering van de organisatie dewelke jij
mee zal vormgeven. Je zal dat doen aan de zijde van en met de input van de bedrijfsleiding.
• Inventariseren, doorlichten en optimaliseren van de bestaande processen met het oog op
verbetering van de productiviteit en efficiëntie
• (verder) uitbouwen van een interne structuur, middenkader en een formele overlegstructuur
op managementniveau
• Analyseren van de financiële situatie van de organisatie als geheel en van de rendementen
per deelactiviteit als basis voor toekomstige beleidsvoering en strategiebepaling
• Creëren van draagvlak voor en superviseren van de implementatie van optimalisatie
initiatieven
• Nauwe samenwerking met de projectmanagers, stimuleren van overleg en samenwerking
tussen de verschillende afdelingen
• Het beste uit de mensen halen, hen coachen, ondersteunen en begeleiden in hun dagelijkse
werkzaamheden
• Maakt deel uit van het directieteam en rapporteert aan de eigenaar
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Master werk- en denkniveau met een goed begrip van de werking van een project
gebaseerde organisatie
Min. 5 jaar relevante leidinggevende ervaring (bijvoorbeeld als operations manager,
COO, …). Ervaring in sector van automatisering, (productie) IT is een troef maar geen must
Degelijke financiële background dewelke je kan inzetten bij financiële, cijfermatige analyses
en in de algemene sturing van de organisatie
Sterke empathische persoonlijkheid die samenwerking kan stimuleren
Analytisch denker die structuur kan brengen en sterk is in procesmatig denken
Klantgericht, charismatisch en pragmatisch
Kritisch en ondernemend oog voor continue verbetering
Hands-on, flexibele mind-set, “trekker” die zich goed thuis voelt in dynamische KMOomgeving
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Aanbod
CPA is een onderneming die haar medewerkers oprecht waardeert en begrijpt. Als rechterhand
bedrijfsleider heb je de kans om mee te bouwen aan de verdere groei en professionalisering van dit
mooie bedrijf. Je kan rekenen op de samenwerking met doorwinterde professionals, gemotiveerde
experts in hun vak. Naarmate je ervaring en het wederzijds vertrouwen groeit, krijg je meer en meer
verantwoordelijkheden en zijn er doorgroeimogelijkheden.

Voor meer info, graag contact opnemen met Hanne Hooyberghs per mail :
Hanne.Hooyberghs@motmansenpartners.be
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