
 
 
 

   

  
 

Bedrijfsleider Acht+  
Als bedrijfsleider heb je de dagelijkse leiding over het team en de 
organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie 
rondom de instructie van de mbo-studenten. Als manager werk je 
zelfstandig binnen de afgesproken kaders van een werkplan en begroting, 
waaraan je zelf meeschrijft. Je legt verantwoording af aan de directie. 
 

 

Wat ga je doen? 
Je: 
 geeft leiding aan het bedrijf; 
 geeft, samen met de assistent manager, leiding aan meewerkend instructeurs die elk 

verantwoordelijk zijn voor een afdeling; 
 bent verantwoordelijk voor een prettige en veilige werksfeer waarin structuur een belangrijke 

rol speelt; 
 bent verantwoordelijk voor de (personeels)administratie; 
 ontwikkelt en onderhoudt het lokale netwerk; 
 stemt het onderwijsprogramma en de instructie af met MBO Amersfoort; 
 werkt mee in de winkel, werkplaats of transport. 
 
Wie zoeken wij? 
Acht+ zoekt een peoplemanager op hbo werk- en denkniveau, met ruime retailervaring en affiniteit 
met gebruikte goederen en het werken met doelgroepen.  
 
Je bent zelfstandig, energiek, klantgericht en ondernemend. Je communiceert en organiseert 
gemakkelijk. Je hebt een coachende manier van leidinggeven en weet grenzen te stellen. Je bent 
in staat de organisatie en haar (administratieve) processen aan te sturen en te optimaliseren. Je 
bent medeverantwoordelijk voor het creëren van een veilige en uitdagende leeromgeving voor mbo-
studenten. Daarbij ben je altijd gericht op de klant en een positief bedrijfsresultaat. 
 
Je bent als bedrijfsleider zichtbaar aanwezig in de organisatie en steekt graag zelf de handen uit 
de mouwen. Je legt gemakkelijk contact; netwerken is een natuurlijke eigenschap. Je hebt 
cijfermatig inzicht en taalgevoel en je bent in het bezit van rijbewijs B.  
 
Wat bieden wij? 
Acht+ biedt een zelfstandige, uitdagende fulltime baan op basis van 38 uur per week – 32 uur is 
bespreekbaar - en een plezierige werksfeer. Acht+ volgt de arbeidsvoorwaarden van de 
Branchevereniging van Kringloopbedrijven Nederland.  
Als bedrijfsleider word je ingeschaald in schaal G - BKN; € 2566,27 – € 3245,94. 
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die in Amersfoort of de directe omgeving wonen. 
 

Ben jij een Acht+? 
We horen graag waarom! Stuur je motivatie en cv naar amersfoort@acht-plus.nl, ter attentie van 
mevrouw Anna Boon. 
 

Eerst meer info? 
Kijk op www.acht-plus.nl en www.facebook.com/achtplus/ of bel even met directeur Anna Boon; 
033 - 234 0123.  
 

 


