
 

Gedreven Vestigingsmanager 

Bedrijfsprofiel 

ACS audiovisual solutions adviseert en faciliteert opdrachtgevers in binnen- en buitenland bij de 
realisatie van audiovisuele presentaties voor de congres-, beurs- en vergadermarkt. Hiertoe beschikt 
ACS over een grote expertise, een breed assortiment van o.a. de meest moderne video-, licht- , 
geluid- en IT apparatuur, tot middelen ten behoeve van het bouwen van zalen. ACS beschikt over een 
deskundig team van ca 70 medewerkers en bestaat uit 5 divisies: ACS Amsterdam, ACS Utrecht, ACS 
Avisco, ACS Rotterdam en ACS Projects. 

Functieomschrijving 

Als vestigingsmanager voor de nationale vestigingen ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
binnen de vestigingen. De kerntaken voor deze functie zijn: 

Leidinggeven: 

 Stelt het vestigingsjaarplan op, inclusief budgetten en bemensing. 

 Draagt zorg voor coaching en ontwikkeling van medewerkers. 

 Draagt zorg voor uitvoering van personeelsbeleid, arbobeleid en veiligheidsbeleid binnen de 
vestiging conform  de door ACS geformuleerde kaders 

 Draagt zorg voor een optimale samenwerking binnen de eigen vestiging en tussen een goede 
afstemming en samenwerking met andere vestigingen en disciplines op het Hoofdkantoor. 

Commercieel:  

 Het proactief (doen) bewerken van de onder de vestiging ressorterende klantengroep door 
middel van klantbezoek, telefonisch contact, evaluatie- c.q. aftersales-gesprekken, 
relatiemanagementactiviteiten,  e.d. 

 Doet acquisitie om nieuwe klanten aan ACS te binden. 

 Draagt zorg voor bezoeken aan beurzen, congressen, vergadermarkten en evenementen. 

 Is aanwezig bij grote opdrachten/ producties. 

 Zorgt voor de imago-, kwaliteit-, presentatie-, en procedurebewaking / versterking van ACS 

Financieel:  

 Opstellen van begrotingen en budgetten van kosten en opbrengsten. 

 Coördineren van de financieel administratieve verwerking van alle processen binnen de 
vestiging. 

 Zorgdragen voor de vereiste financiële management informatie. 

 Rapportage en advisering aan directie over gerealiseerde offertes, opdrachten, verloren 
offertes, contacten, bezoeken en resultaten. 

 Het samenstellen van prijslijsten. 

 Het verzorgen/ ondersteunen van de planning en voorbereiding van facturering en offerte 
bepaling bij grote opdrachten.  

  



 

Functie-eisen 

 HBO werk- en denkniveau. 

 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 Kennis van audiovisuele apparatuur en toepassingen. 

 Inkoop- en verkoopervaring, commercieel inzicht. 

 Ervaring met geautomatiseerde informatiesystemen: AVP. 

 Leidinggevende ervaring, representatief, rijbewijs. 

 Kennis van VCA 

Persoonlijke kenmerken: 

 houdt van uitdagingen, georganiseerd en een hands-on mentaliteit. 

 flexibel, initiatiefrijk en communicatief sterk en goed in staat om prioriteiten te stellen. 

 leergierig, positief en ondernemend 

 proactief, pakt zaken makkelijk op en vernieuwend. 

Wat wij bieden: 

Een uitdagende baan, waarbij de klant voor iedereen binnen ACS voorop staat. 

Wij bieden je een functie, waarbij salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden concurrerend zijn. 
ACS audiovisual solutions biedt nieuwe medewerkers in eerste instantie een contract voor bepaalde 
tijd.       

  

 


