Manager Operations
“Bureau Fris, de full-servicebureau partner in marktonderzoek”
Ben jij een people manager, krijg jij energie van het halen van doelen en samenwerken binnen een MT? Werk je
graag met een enthousiaste team en weet je het team te steunen, begeleiden en motiveren naar optimale
prestaties?
Wil jij ook uitzicht op de gracht? Kom dan bij ons werken op ons schitterende nieuwe kantoor!
Bureau Fris
Bureau Fris is dé partner in marktonderzoek. Wij werken voor onderzoeksbureaus en opdrachtgevers zoals
Booking.com, Pinterest, Unilever, Uber, Philips, MediaMarkt, Grolsch, Marktplaats, NPO. Wij hebben eigen
onderzoeksruimtes, notulisten, online tools, onderzoekspersoneel en een database met 30.000 respondenten. De
wereld van marktonderzoek is veelzijdig en geen dag is hetzelfde. De Frissers zijn harde werkers, jong van
geest, houden van gezelligheid en zijn tegelijkertijd professioneel.
Jouw job
Als Manager Operations bij Bureau Fris ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het Accountmanagement
Team. Daarnaast leid jij ook je eigen projecten en klanten als accountmanager om zo feeling te houden met de
business! Als Fris Manager draag jij de ambitie en cultuur van Fris uit. Jij bewaart het overzicht en zorgt voor de
juiste kwaliteit en kwantiteit van Accountmanagement. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren
van de Customer Journey. Kortom; het is een voorbeeldfunctie waarvoor een goede samenwerking en doordacht
en zorgvuldig leiderschap wordt verwacht.
Ben jij
Teammanager die lid wil worden van een MT
Ondernemend
Communicatief sterk
En ben jij iemand die kwaliteit en optimalisatie van processen nastreeft
En draag jij bij aan een fijn sfeer in het team in een leuke, maar soms ook erg hectische werkomgeving?
Dan zoeken wij jou!
Belangrijk
HBO werk- en denkniveau
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring (leidinggevende functies)
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
32 uur beschikbaar
Dit bieden wij jou
Een uitdagende functie in een informele organisatie met een open werksfeer;
Een salarisindicatie van € 3500 - € 4500 bruto per maand o.b.v. 40 uur, afhankelijk van je werkervaring;
Een eindejaarsbonus obv de doelen die je met je team behaalt en winst van Bureau Fris;
Een (maand)bonus o.b.v. behaalde omzetresultaten van je eigen projecten;
25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld en een goede pensioenopbouw;
En uitzicht op een vast dienstverband.
Solliciteer direct
Ben je enthousiast geworden? Of wil je meer weten? Stuur dan je vragen, motivatiebrief en CV naar
mt@bureaufris.nl t.a.v Augusta Zweekhorst en Stephanie Groot

