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Groep INTRO zoekt een COÖRDINATOR Maatwerkbedrijf  (M/V/X) 

 
Groep INTRO is een maatwerkbedrijf met een 200-tal medewerkers. Wij zijn een waardengedreven en inclusief bedrijf 

waar medewerkers centraal staan.   

Wij zijn op zoek naar een coördinator voor onze groen, renovatie, energie en hout activiteiten. Onze diensten en 

producten worden georganiseerd vanuit meerdere locaties in de regio Oost-Vlaanderen (Maldegem-Melle-Temse-

Aalst), Vlaams-Brabant  en Brussel. 

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het operationeel en commercieel beleid van je werking. Je werkt samen 

met de directie en collega-coördinatoren het beleid van de organisatie uit. 

Je bent verantwoordelijk voor de groei van je werkgebied en die van je 100 medewerkers. 

De coördinator combineert het profiel van een doener en een denker (heeft een pragmatische instelling met een hands-

on mentaliteit) , is resultaat- en toekomstgericht, kan coachen en ondersteunen, en waar nodig sturen en daadkrachtig 

optreden.   

Takenpakket en verantwoordelijkheden 

De coördinator is verantwoordelijk voor de opmaak en uitvoering van het jaarlijks actieplan van zijn/haar werking en 

het beleidsplan van de organisatie voor wat betreft zijn/haar werkgebied.  

COMMERCIEEL  

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de  commerciële  strategieën (innovatie, marketing en sales) van je 
werking en bouwt zo haar groei en marktpositie verder uit. 
Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de huidige werking en het aanboren van nieuwe afzetmarkten.  
Je zet mee de lijnen uit van een strategisch commercieel beleid afgestemd op de visie en missie van de organisatie en 
op maat van haar medewerkers.  
 

• Prospectie en sales 

Je staat in voor het genereren van nieuwe leads en het opvolgen van leads die door middel van marketingactiviteiten 
zijn gegenereerd. 
Je trekt nieuwe klanten en partners aan. 

Je onderzoekt nieuwe markten die afgestemd zijn op de mogelijkheden van de medewerkers. 

Je zoekt actief naar opdrachten die visie en missie én economische rendabiliteit verzoenen. 

 

• Marketing 

Je kan marktopportuniteiten vertalen naar nieuwe diensten of producten d.m.v. van effectieve marketing- en 
verkoopstrategieën. 
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• Innovatie 

Je houdt trends en ontwikkelingen op de markt nauwlettend in de gaten om zodoende nieuwe kansen te identificeren 

en hierop strategisch in te spelen.  

Je onderzoekt en implementeert nieuwe verdienmodellen. 

Je zorgt ervoor dat aanwezige ideeën in het bedrijf gevaloriseerd worden. 

 

• Communicatie  

Je bent een vlotte communicator zowel intern als extern en werkt verbindend. 

Je maakt communicatieplannen op voor je werking. 

Je volgt op en initieert waar nodig promocampagnes.   

 

OPERATIONEEL 

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van je werkgebied op het vlak van personeel, financiën, communicatie en 

kwaliteit. 

 

• Personeel 

Je hebt de leiding over je werking die bestaat uit een 100-tal medewerkers. Je zorgt ervoor dat medewerkers worden 

ingezet op hun sterktes. 

Je coacht en stuurt rechtstreeks je 2 projectleiders aan.  

Je plant de nodige werkoverlegmomenten  en de 6-wekelijkse opvolgingsgesprekken in. Je evalueert je medewerkers. 

Je brengt de VTO-behoeften van je medewerkers in kaart en zorgt dat deze vervuld worden in overleg met de 

projectleiders. 

 

• Financiën 

Je beheert en analyseert de financiële resultaten van je cluster en stuurt bij waar nodig in overleg met de directie. 

De coördinator is verantwoordelijk voor de goede opvolging van het facturatieproces en opvolging van betalingen in 

overleg met de boekhouding.  

Je ondersteunt de projectleiders waar nodig bij de prijszetting en de opmaak van offertes. 

Je maakt businessplannen op. 

 

• Kwaliteit  

Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van je werking en doet hier regelmatig controle op. 

Je bewaakt de doelstellingen en zorgt ervoor dat het geheel beheersbaar blijft voor je medewerkers. 

 

• Rapportage 

Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur Inclusief Ondernemen.  
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PROFIEL 

 Je hebt reeds enkele jaren ervaring in een commerciële en leidinggevende functie. 

 Je bent een ambitieuze en  ondernemende persoon met een proactieve flexibele en creatieve  instelling, speelt 

continu in op veranderende situaties in de markt. 

 Je werkt klantgericht en kan vlot vragen/wensen van de klant koppelen aan producten en diensten van Groep 

INTRO . Je bent servicegericht ingesteld. 

 Je pikt  makkelijk marktsignalen op en weet deze op een adequate wijze te vertalen naar commerciële 

doeleinden. 

 Je bent strategisch en analytisch goed onderlegd. 

 Je hebt overtuigingskracht om collega’s mee te krijgen in het commercieel beleid. 

 Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt initiatief.  

 Je bent inspirerend, kritisch en steeds constructief.  

 Je deelt graag jouw kennis en hebt graag dat anderen het resultaat van jouw werk gebruiken. 

 

AANBOD 

 

Je werkt in een voltijds contract (deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar) 

Verloning volgens barema PC 319 K5  

Flexibel werkregime 

Plaats van tewerkstelling is overeen te komen  

Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm geeft.  

 

Solliciteren met motivatiebrief en CV kan tot 22 april 2018 per e-mail: ariane.roggemans@groepintro.be 

 

 

 


