Algemeen Directeur Internationale
buslijndienst
CityBusExpress B.V. Zeist

Functieomschrijving:
Voor snel groeiende international buslijndienst zijn wij op zoek naar:
Algemeen Directeur
(lokatie provincie Utrecht / werkgebied Benelux, Duitsland, Polen)
Als Algemeen Directeur van CityBusExpress draag je bij aan het operationaliseren van de visie
en strategie van CityBusExpress. Je primaire taak is om het business plan tot in detail uit te
voeren. In deze functie rapporteer je aan de eigenaar van CityBusExpress.
Belangrijke taken en verantwoordelijkheden in deze functie:
•
•
•

•
•

Verantwoordelijk voor de lijndiensten naar Berlijn, Zuid-Duitsland en Brussel.
Aansturen, coachen en enthousiasmeren van de affiliates, strategische partners en andere
zakenrelaties van CityBusExpress.
Zorgdragen voor een adequate bezetting van alle busritten door het uitvoeren van
toegewezen marketing activiteiten en het aangaan van nieuwe marketingactiviteiten op
eigen initiatief.
Zorgdragen voor Quality Assurance over het gehele bedrijf en tot in het kleinste detail.
Het bewaken van de kosten en het geven van bindend advies om kostenbesparende
maatregelen door te voeren.

Specifieke taken:
•

•
•

Operations: het managen van de busritten, zorgen dat er voldoende proviand aanwezig
is, steekproeven uitvoeren op de ritten, chauffeurs leiden en motiveren, extra service
concepten in de bus nakijken zoals Wifi code, dienblad met wipes, CD met lounge
muziek.
IT: assisteren met het maken van aanpassingen op de website om zo IT kosten van derden
te besparen.
Administratie: Nederlandse en Duitse BTW indienen, facturen betalen, jaarrekening
indienen.

Functie-eisen:
Ben jij die resultaatgerichte Algemeen Directeur die wij zoeken?
Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO / HBO opleiding met daarbij een aantal jaar
leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie als operationeel manager, bij voorkeur in de
reiswereld. Je hebt een resultaat- en klantgerichte houding waarbij je mede door je uitstekende
communicatieve vaardigheden mensen makkelijk overtuigt. Je kan goed planmatig werken en
bent organisatorisch sterk. Je moet autonoom kunnen werken en veel en gedetailleerd
rapporteren aan het bestuur. De standplaats voor deze functie is de provincie Utrecht en, je
werkgebied is de Benelux, Duitsland en Polen (en reist met eigen vervoer).
Je wordt verwacht meer dan 40 uur per week te werken inclusief weekenden en avonden. Dit
is een veeleisende baan en het bestuur stelt zeer hoge eisen aan de kandidaat. Kandidaten die
niet tegen stress kunnen of directe communicatie moeten niet solliciteren.
Competenties
Klantgericht samenwerken, resultaatgericht werken, initiatief nemen, aansturen en motiveren van
anderen, plannen en organiseren.
Sollicitatieprocedure
Interesse?
Solliciteer direct via info@citybusexpress.com en sluit je motivatie en CV bij.

Wat biedt CityBusExpress:
• Bruto maandsalaris van 3.500,00 Euro
• Winstdeling in overleg
• Enorme doorgroeimogelijkheden van het bedrijf en compensatie

