
GUARDIAN ZOEKT EEN ENERGIEKE

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGER

Guardian is een snel groeiende, financieel gezonde onderneming. Guardian bestaat uit twee bedrijfsentiteiten: 
Guardian en SFS Benelux. Beide bedrijfsonderdelen produceren en vermarkten bevestigingssystemen voor de 
bouw. Onze klanten zijn gespecialiseerde nationale en internationale leveranciers en verwerkers. Guardian is 
gevestigd in Helmond en is onderdeel van multinational SFS  
te Zwitserland. 

Topkwaliteit producten, service op maat, innovatie en flexibiliteit zijn de belangrijkste pijlers voor ons succes.  
Bij Guardian werkt een goede mix van jonge en ervaren medewerkers die met veel enthousiasme bijdragen aan 
de verdere groei van ons bedrijf. In verband met de groei van onze onderneming zijn wij op zoek naar een: 

Customer Experience Manager

Wat ga je doen?

Als Customer Experience Manager ben je verantwoordelijk voor alle processen gerelateerd aan klantbeleving. Je werkt intensief samen met 
de General Sales Manager en  alle andere afdelingen binnen onze organisatie. De afdeling Customer Experience bestaat uit  7 commerciële 
en technische specialisten die dag in dag uit gefocust zijn op het optimaal servicen van onze klanten en prospects. 

Als Manager Customer Experience ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse management van de afdeling. Het continu verbeteren 
van klanttevredenheid, kwaliteit en efficiency staat bovenaan op je prioriteitenlijst. Je zorgt ervoor dat jouw team optimaal is ingericht 
en monitort en optimaliseert voortdurend de performance. Op basis van optimalisatie zorg je ervoor dat de nodige wijzigingen, zowel 
procesmatig als organisatorisch, op de afdeling worden gecommuniceerd en geïmplementeerd. Daarnaast draag je bij aan de inhoudelijke 
en persoonlijke groei van de Customer Experience medewerkers. Vanuit een positieve teamspirit weet je jouw team te motiveren en te 
inspireren. Je rapporteert aan de General Sales Manager.

Wie ben jij?

Jij bent een resultaatgerichte en gedreven manager met passie  voor service en  kwaliteit. Je weet de verschillende capaciteiten van jouw 
teamleden optimaal in te zetten en motiveert het team om zich continu te verbeteren. Je bent een echte people manager en bent in staat 
veranderingen door te voeren en draagvlak te creëren binnen het team. Je bent een verbindende schakel en zorgt voor gestructureerd en 
regelmatig overleg tussen verschillende afdelingen binnen onze organisatie. 

Wat verwachten wij van jou?

Een goed analytisch vermogen; 

Flexibiliteit en pro activiteit; 

Resultaatgerichtheid en vasthoudendheid; 

Je beschikt over veel positieve energie, relativeringsvermogen 
en gevoel voor humor; 
 
Je bent een prettige collega om mee samen te werken.

Minimaal HBO werk- en denkniveau; 

Minimaal 5 jaar ervaring in een Customer Management rol; 

Klant-, kwaliteit- en  resultaat gerichtheid; 

Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, 
Beheersing van de Franse taal is een pre; Aantoonbare people  
management vaardigheden; 

Wij bieden

Salariëring passend bij de functie, opleiding en ervaring;  

Een zelfstandige en uitdagende functie in een internationale en 
dynamische onderneming;  

Doorgroeimogelijkheden in een succesvol bedrijf;  

Ruimte voor nieuwe initiatieven of verbetermogelijkheden;
Een goede werksfeer en een gedreven en enthousiast team van 

collega’s.

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel?  
Stuur dan je CV met sollicitatiebrief naar Peter Jost, emailadres:  
peter@guardian.nl  

Voor specifieke vragen kun je bellen of mailen naar Roger Theelen, 
emailadres: roger@guardian.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs 
gesteld.
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