Wil jij als Ondernemer onderdeel uitmaken van onze succesformule?
Plaats 'S-Gravenhage
Fulltime / parttime Fulltime
Branche Advies / Consultancy, Horeca / Recreatie / Reizen, Uitzendbureaus / Detachering / W&S, Zakelijke dienstverlening
Vakgebied Administratief; Advies / Staf / Beleid; Arbeidsbemiddeling; Commercieel / Verkoop; Directie / Management; Marketing / PR /
Reclame; P&O/Training & Opleiding
Aantal uur 40
Salaris per maand o.b.v. 40 uur 5000
Dienstverband Vast
Werk-/Denkniveau HBO
Vacaturenummer 5110000367
Publication Date 12 juni 2018

Wat ga je doen?
Zoek jij zelfstandigheid, uitdaging en financiële onafhankelijkheid? Zit ondernemen je in het bloed? Is uitzenden of arbeidsbemiddeling je
passie en wil je meegroeien met een solide organisatie? Dan ben je bij Olympia Uitzendbureau aan het juiste adres.
Op onze vestigingen werken gedreven teams dagelijks aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de breedste zin van het woord.
Voor diverse vestigingen zijn wij op zoek naar nieuwe ondernemers.

Waar ga je werken?
Olympia Uitzendbureau, opgericht in 1969, is het grootste lokale uitzendbureau van Nederland. Onze vestigingen worden geleid door
ondernemers die uit dezelfde regio komen, waardoor wij dezelfde taal spreken als onze klanten en kandidaten. De spirit van het
ondernemerschap tekent onze cultuur. Deze ligt verankerd in onze organisatie, ons franchise model. Ondernemen betekent voor ons hand
uit de mouwen en hoofd uit de wolken!
Samen vormen we een sterke landelijke organisatie met een herkenbaar merk. Van de voordelen die dat biedt, profiteren we ook meteen
weer: aanvullende expertise vanuit het Olympia Service Center en een sterke (online) wervingskracht. Dus met zowel landelijke als lokale
aanwezigheid en expertise combineren we het beste van twee werelden. En dát maakt ons uniek!
Onze vestigingen bevinden zich in alle hoeken van het land, van Amsterdam tot Groningen, en van Den Helder tot Maastricht.

Wie ben je?
We zoeken iemand die, met een stevig regionaal netwerk en kennis van de uitzendbranche, de vestiging verder wil uitbouwen. Dat doe je
uiteraard met passie en vakkennis. Door elke dag met plezier en overtuiging aan de slag te gaan met bestaande en nieuwe opdrachtgevers
en ze voortdurend te voorzien van de juiste mensen bouw je de vestiging uit en creëer je je eigen succes.
Vanaf dag één heb je een A-merk kwaliteitsimago en een stevige naamsbekendheid. Bovendien mag je rekenen op professionele Back Offic
en Marketing ondersteuning, een succesvol National Account Team en kun je (net zoals je team) deelnemen aan de leerzame en inspirerend
programma's van de Olympia Academy. Daardoor wordt je veel geregel en gedoe bespaard, ben je nog sneller succesvol en kun je je focuss
op dat waar je goed in bent: de dagelijkse business! Je vindt het leuk om elke dag weer te werken aan de beste versie van jezelf, je team en j
opdrachtgevers.
Als ondernemer bij Olympia maak je met jouw eigen uitzendbureau een vliegende start. Voordat je begint heb je al naam gemaakt!

Wat mag je verwachten?
Een duidelijk beeld van waar je aan begint als ondernemer is natuurlijk van groot belang. De afdeling Franchise zaken of een van onze regio
directeuren beantwoorden graag al je vragen. Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar: franchise@olympia.nl
Bij Olympia is iedereen welkom. Dus jij ook. Wij helpen dagelijks mannen en vrouwen, van jong tot oud en van iedere afkomst aan een leuke
baan. We maken graag kennis met je.

Team Olympia Olympia Service Center staat voor jou klaar!
Welkom bij de vestiging Olympia Service Center. Wil je langskomen? Dat kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur. Een afspraak maken is
niet nodig, kom gerust binnen lopen! We helpen je graag verder
Deze vacature is geplaatst door Caroline Algra.
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Onze contactgegevens
Olympia Uitzendbureau Olympia Service Center Eisenhowerlaan
140 2517 KN
 070 338 10 50
 c.algra@olympia.nl

