
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegion B.V. / Interflex Datensysteme GmbH, gevestigd in Vianen (Nederland), behoort sinds 2013 tot Allegion en is 

daarmee onderdeel van een wereldwijd netwerk. Allegion, gespecialiseerd in beveiliging rond deuren, omvat 25 

wereldwijde merken, waarvan sommige al meer dan 100 jaar actief zijn. Omdat we blijven groeien, zijn we op zoek naar 

een ervaren 

 

Branch Manager (m/v/x), vestigingsleider 

Locatie: Vianen (Nederland) 
 

 
Functieomschrijving: 

 

• onze regionale activiteiten beheren door een KPI-reeks te gebruiken voor 

• Inkomsten 

• EBIT-marge door winstgevende groei 

• Efficiëntie van de dienstverlening 

• Nieuwe klanten werven volgens de strategie van het bedrijf 

• klantenbinding met oog op groei en uitbreiding van oplossingen (Software en Software/Hardware) 

• Een lokale strategie ontwikkelen met het marktgevoel van morgen 

• Observatie en feedback over de concurrentiesituatie 

• Verantwoordelijk zijn voor projecten met middelgrote zakelijke klanten 

• Op C-niveau onderhandelen  

• Onze cloudstrategie stimuleren  

• Met sales managers van andere regio's en andere bedrijven die aangesloten zijn bij de Groep samenwerken en 

overleggen 

• Leiding geven aan het personeel in de regio en de nodige aandacht besteden om hun competentieniveau te 

verhogen 

• Richtlijnen van het bedrijf voor veiligheid op de werkplek uitvoeren en naleven 

• Nauwe samenwerking met de regionale leider in België, met gedeelde verantwoordelijkheden zoals systemen, 

helpdesk etc. 

 

  

Voor ons Interflex-team zijn we 

zo snel mogelijk op zoek naar 

een 

 

Branch Manager, 
vestigingsleider 
(m/v/x) Nederland 

Allegion (NYSE: ALLE) is an international security provider with leading brands including CISA®, Interflex®, LCN®, 

Schlage® and Von Duprin ®. With a focus on security around doors and access, Allegion offers a wide range of solutions 

for homes, businesses, schools and other facilities. Allegion has sales of $2 billion and distributes its products in 

approximately 130 countries worldwide. 



 

 

Opleiding en ervaring: 

 

• Je bent in het bezit van een Bachelordiploma bijvoorbeeld bedrijfsinformatica of bedrijfseconomie  

• Bewezen ervaring in P&L verantwoordelijkheid en leidinggeven. 

• Sterke communicatieve vaardigheden met een duidelijk gevoel voor leiderschap  

• Zelfstandigheid  

• Analytische en systematische manier van denken 

• Meer dan 5 jaar ervaring in de verkoop van (Software en Software/Hardware) oplossingen 

• Sterke klant- en servicegerichtheid, alsook prestatie- en resultaatgerichtheid, reisbereidheid 

• Aantoonbare prestaties op het gebied van change management en business development 

• Talenkennis 

• Nederlands (moedertaal, C2) 

• Engels  (≥ B2) 

• Duits (≥ B1) 

 

 

Ons aanbod: 

 

• Flexibele werktijden en individuele ontwikkelingsmogelijkheden 

• Samenwerking: Je kunt behulpzame, ruimdenkende en enthousiaste collega's en leidinggevenden verwachten 

• Maak het: Motiverende, afwisselende werkomgeving met ruimte voor jouw creativiteit en ideeën 

• Voel je goed: Aantrekkelijk salarispakket inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bedrijfswagen (privégebruik 

incl.), moderne hard- en software, etc.  

• Onboarding: Inwerkprogramma door leidinggevende, team, mentoren, opleidingscentrum (face-to-face en online, bv. 

Linkedin-learning) en evenementen 

 

 
 

Stuur ons uw sollicitatiebrief met vermelding van uw salaris naar centraljobs@allegion.com. We kijken uit naar uw 

sollicitatie. Uw contactpersoon is Christian Hohmann (https://www.linkedin.com/in/christian-hohmann-880b151b1/). 

 

 

 

 

 

Allegion (NYSE: ALLE) is an international security provider with leading brands including CISA®, Interflex®, LCN®, 

Schlage® and Von Duprin ®. With a focus on security around doors and access, Allegion offers a wide range of solutions 

for homes, businesses, schools and other facilities. Allegion has sales of $2 billion and distributes its products in 

approximately 130 countries worldwide. 

https://www.linkedin.com/in/christian-hohmann-880b151b1/

