
 
 
Branch Manager (m/v/x) 
Introductie 
Zin om als Branch Manager in een uitdagende werkomgeving te werken, waar geen dag dezelfde is? 

Start dan je carrière bij The Adecco Group, want wie The Adecco Group zegt, zegt dé specialist 

binnen Human Resources!  

Als Branch Manager sta je aan het hoofd van het kantoor en heb je de eindverantwoordelijkheid op 

het vlak van: people management, sales en financieel beheer. 

Hoe ziet je job bij Adecco eruit? 
Je… 

• Bent verantwoordelijk voor een actief klanten-en prospectbeheer om de omzet van het 

kantoor te verhogen. Je onderhoudt langdurige partnerships met klanten. 

• Doet een uitgebreide behoefteanalyse bij je klanten en speelt hierop in door het aanreiken 

van de juiste diensten van Adecco. 

• Stelt jaarlijks een budget op voor het kantoor met betrekking tot sales, marge, kosten en 

personeelsbezetting. 

• Coördineert de kantooractiviteiten zodat de teamdoelen behaald worden. 

• Springt bij waar nodig door mee te rekruteren en te selecteren. 

• Zorgt voor een motiverende en positieve sfeer op kantoor.  

• Coacht je medewerkers in hun dagdagelijkse activiteiten. 

Wie ben je? 
• Omschrijven mensen jou als iemand met de idéale combinatie van commercieel talent, 

people managing skills en coachende vaardigheden? 

• Werk je resultaatgericht en kan je in stressvolle omstandigheden zeer goed prioriteiten 

stellen voor je team en jezelf?  

• Doe je nét dat tikkeltje meer voor je klanten en team? 

• Beschik je over relevante ervaring die jouw people managing skills en commercialiteit in de 

verf zetten? 

• Is je Nederlands zowel mondeling als schriftelijk perfect? Kan je daarenboven nog een 

mondje Frans en Engels? 

• Heb je een rijbewijs B om overal vlot en flexibel te geraken? 

 

Hebben je buren je volmondig JA horen roepen, dan ben jij wie we zoeken! 



Wat heeft Adecco in petto voor jou? 
 

Eén van onze troeven is dat we een optimale work-life balance verzekeren waarbij je in je eigen regio 

kan werken en die uren in de file vaarwel kan zeggen. Daarnaast investeren we ook in jouw Adecco  

happiness.  Zo weet en voel je, als lid van onze Adecco-familie, dat je ons meest waardevolle 

bedrijfskapitaal bent. Een warme sfeer en teamspirit bepalen onze identiteit.  

We bieden je een mooi loonpakket met een vast contract, een mooi bonussysteem en tal van 

extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen met tankkaart, maaltijdcheques, laptop, onbeperkt 

belkrediet, 5GB mobiele data, groeps- en hospitalisatieverzekering, forfaitaire onkostenvergoeding... 

Daarnaast kan je rekenen op 20 verlofdagen en 12 ADV dagen. Nog steeds niet overtuigd? Dan 

overtuigen we je misschien door in de verf te zetten dat we een van de aangenaamste werkplekken 

in België zijn. Jaar na jaar worden we verkozen tot een Great Place To Work! 

Heeft deze vacature je enthousiast en nieuwsgierig gemaakt? 

Schrijf je dan nu in voor de jobdag op 31 augustus 2019! 

 

 

 

 

 

 

 

 


