
 

 

 
 
 

 

Business Excellence Manager 
Defraeye Bob is sinds 1987 dé referentie in chape- en isolatiewerken in West- en Oost-Vlaanderen. Defraeye Bob 
is gerenommeerd voor zijn hoogstaande kwaliteit en service. 
 
Op dit ogenblik hebben wij een vacature voor een Business Excellence Manager. 
 
Bring our business to the next level 
 
Om ons bedrijf klaar te stomen voor een nieuw tijdperk zijn wij op zoek naar een Business Excellence Manager. 
What’s in a name? Manage our business to excellency, in every possible way. 
 
Concreet verwachten we van jou dat je wachttijden op werven vermijdt en de foutenlast structureel vermindert. Je 
verbetert dus de bedrijfsprocessen door analyse van de samenwerkingen. Je detecteert bijvoorbeeld ook waar 
informatie dubbel of onvolledig ingegeven wordt. 
 
Challenge your skills, then challenge us 
 
Wie ben je? Iemand die voeling heeft met de bouwsector maar ook kan meedenken en meewerken op 
managementniveau. 
 
Je hebt bij voorkeur een brede range aan skills. Je bent een sterke communicator en coördinator. Je hebt inzicht in 
hoe je bedrijfsstructuren kan optimaliseren,  hoe technische processen gestroomlijnder gemaakt kunnen worden en 
hoe digitale tools hierbij ingeschakeld kunnen worden. Je straalt hierbij het nodige leiderschap uit en je durft ons 
uitdagen.  
 
Maar niet onbelangrijk: je kan vlot meepraten over chape en isolatie of je leert dit snel. 
 
Walk your talk 
 
Je komt bij voorkeur uit een wetenschappelijke of wiskundige ASO-richting maar de juiste skills en een goeie 
houding vinden wij belangrijker dan diploma’s. Een analytische, kritische geest en een aanpak die vertrekt vanuit 
een goeie zelforganisatie zijn essentieel. Daarnaast ben je verbaal sterk, eerlijk en recht door zee. Walk your talk.  
 
Ben jij zo iemand of ken jij zo iemand? Laat dan zeker van je horen of breng ons in contact met het talent 
dat jij kent! 
 
Waar kom je terecht? 
 
In een innoverend familiaal bedrijf met stevige roots, waarbinnen de jongste generatie zichzelf onderscheidt met 
digitalisatieprojecten.Wil je zien hoe het er aan toegaat? Bekijk alvast onze koer en de werven.  
https://youtu.be/nmr2sZQV1gM 
 
We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten! Ben je geïnteresseerd in deze functie of heb je er vragen vragen? 
Contacteer gerust Hendrik Defraeye via hendrik@defraeyebob.be 


