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AUTOMAN[m/v]
Je bent een automotive professional en weet wat je wilt en kunt. Als het om je toekomst
gaat, neem je het stuur in eigen hand. Zelfbewust en ambitieus geef je invulling aan jouw
persoonlijk leiderschap. Je wilt het maximale uit je werk en je leven halen en stimuleert
en inspireert anderen om de lat net zo hoog te leggen. Dat is je drive, dat is wie je bent.
Je vakgebied is eindeloos boeiend en altijd in beweging. En dus blijf je leren, ontwikkelen
en groeien. Je ziet feed forward als een kans om nog beter te worden. Je bent altijd op
weg naar een nieuwe horizon, omarmt nieuwe businessmodellen vanuit gedreven
ondernemerschap. Je kiest je eigen weg, laat een blijvend spoor achter.
Je bent een automan.

VOOR AUTOMANNEN
Automan verbindt automannen. We bieden bedrijven in de automotive branche de
juiste man of vrouw voor de juiste job. En we bieden automotive professionals nieuwe
uitdagingen, zodat ze een succesvolle vervolgstap in hun carrière kunnen maken. Dat is
wat we doen. Sinds 1986.
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DOOR AUTOMANNEN
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WERVING &
AUTOMAN
SELECTIE E-ASSESSMENT
Wij verbinden automannen met andere automannen. Versterken automotive organisaties
met professionals die daadwerkelijk aan kop rijden. Qua kennis en kunde, talent en ambitie.
Gedreven mannen en vrouwen uit ons omvangrijke automotive netwerk.
Je zoekt een echte topper? Uitgaande van het functieprofiel (dat we je overigens graag
helpen aanscherpen) selecteren we een aantal kandidaten met wie we intensieve
gesprekken voeren. Iedere kandidaat maakt standaard een wetenschappelijk onderbouwde
persoonlijkheidstest: het Automan E-assessment.
Vervolgens stellen we je de man of vrouw voor die het beste matcht. Met de functie en met
je organisatie. Alles strikt vertrouwelijk uiteraard.
Midden en hoger kader professionals.

In Nederland is Automan de enige partij in de branche die kandidaten standaard een
assessment laat ondergaan: het Automan E-assessment. Deze wetenschappelijk
onderbouwde persoonlijkheidstest heeft een zeer hoge voorspellende waarde (> 90%)
en is door de Cotan (Commissie Test Aangelegenheden van het Nederlands Instituut van
Psychologen) beoordeeld als een van de twee beste persoonlijkheidstesten op het gebied
van HRM.

Glashelder inzicht
Nemen de meeste assessments al gauw een hele dag in beslag, het Automan E-assessment geeft in minder dan een uur inzicht in de persoonskenmerken van een kandidaat. Het
laat zien in hoeverre diens competentieprofiel overeenkomt met het functieprofiel van de
opdrachtgever. Maar ook in hoeverre bepaalde competenties ontwikkelbaar zijn en in welke
mate een kandidaat dus in de nieuwe functie kan groeien.

De beste garantie
Er zijn momenten dat je organisatie tijdelijk een ervaren professional kan gebruiken. Een
automan in hart en nieren die gedurende een project extra capaciteit en specifieke expertise
inbrengt. Of die tijdens de langere afwezigheid van een collega je team komt versterken.
Ook op uitvoerend niveau vindt Automan de juiste interim-topper voor je.
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GLASHELDER INZICHT
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EXECUTIVE SEARCH

INTERIM-MANAGEMENT

Ben je op zoek naar een nieuwe automan die een frisse wind brengt en die vanuit persoonlijk leiderschap invulling geeft aan je vacature op executive niveau? Iemand met het juiste
trackrecord om als boardmember mede de route uit te zetten? Automan weet de weg en
vindt snel de juiste kandidaat.
Boardmembers, directieleden, senior managers en specialisten.
Er zijn momenten dat je organisatie tijdelijk een ervaren professional kan gebruiken.
Een automan die gedurende een project extra capaciteit en specifieke expertise inbrengt.
Of die tijdens de langere afwezigheid van een collega je team komt versterken. Ook op
uitvoerend niveau vindt Automan de juiste interim-specialist voor je.
Professionals op het gebied van o.a. sales, marketing, engineering, R&D,
finance en HRM

INTERIM-PROFESSIONALS
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Heeft je organisatie op korte termijn een top-professional nodig voor een bepaalde periode?
Iemand met overtuigende leidinggevende kwaliteiten die zijn of haar sporen ruimschoots
heeft verdiend in de automotive business? Automan beschikt over een uitgebreide up to
date databank met zeer ervaren en gedreven interim-managers.
Someone who’ll get the job done!

(Project) Managers met o.a. als aandachtsgebied: sales, marketing, engineering,
R&D, finance, HRM en directie.
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SUPPORTING YOUR BUSINESS
Automan is het oudste in automotive gespecialiseerde human capital bureau in Nederland.
Partner van talloze automotive ondernemingen. We kennen de business, weten wat er speelt,
welke ontwikkelingen zich voordoen en werken samen met specialisten in uiteenlopende
disciplines. Die kennis en dat netwerk stellen we graag ter beschikking aan bedrijven.
Daardoor kan Automan méér voor je doen.

branche, automannen op en top, verzorgen we trainingen en seminars voor ondernemers en
managementteams. We coachen en ondersteunen ondernemers bij het ontwikkelen van een
ondernemingsplan dat exact aansluit op hun ambities en strategie. En voor het middenkader
ontwikkelen en geven we vaardigheids- en kennistrainingen, afgestemd op het ondernemingsplan.

Consultancy

Aan- en verkoopbegeleiding

Automan is je klankbord, vraagbaak en sparringpartner. Dé adviseur die je helpt slimme
lijnen richting toekomst uit te zetten. Op HR-gebied uiteraard, maar ook als strategische keuzes
dienen te worden gemaakt bij business planning, projectmanagement, bedrijfsfinanciering,
financiële (her)structurering enzovoort.

Automan verbindt. Ook partijen die mogelijk interessant voor elkaar zijn. Vanuit die rol leggen we contacten die bedrijven samenbrengen bij een fusie of een overname. Of we vinden
kandidaten voor een management buy in of buy out. Vervolgens kunnen we begeleiden
en bemiddelen bij de samenwerking of bij de aan- en verkoop. Onze onafhankelijke relatie
met banken, participatiemaatschappijen en venture-capitalists kan daarbij een belangrijk
voordeel blijken. We zijn betrokken als objectief adviseur of daadwerkelijk belast met de
(ver)koopopdracht. In alle gevallen uiterst discreet en absoluut vertrouwelijk.

Training en coaching
Personele bemiddeling veronderstelt goed inzicht in de business. Dat maakt Automan tot een
kennisbedrijf en die kennis delen we graag. Samen met de beste specialisten uit de automotive
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JOIN THE AUTOMAN NETWORK
Een Automan is gedreven en gepassioneerd. Hij wil groeien, zich ontwikkelen. Krachtig invulling geven aan persoonlijk leiderschap. Kennis delen om kennis te vermeerderen. Daarvoor is er the Automan Network. Een (inter)nationaal platform dat automannen bij elkaar
brengt. Waar professionals, bedrijven, onderzoekers, publicisten, trainers, coaches, specialisten en andere automannen elkaar vinden en inspireren.

Iedereen die zich Automan voelt, kan zich aansluiten bij the Automan Network. Samen
geven we het platform inhoud, online en offline. Te denken valt aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

automotive events
workshops en trainingen
seminars en congressen
coaching-trajecten
Management Academy
Talent Awards
Best Company Awards
vakinhoudelijke publicaties
forumdiscussies
netwerkbijeenkomsten

Interessant? Join the Automan Network at Linkedin.

WELKOM AUTOMAN
Meer weten over Automan? Je bent welkom op de Automotive Campus in Helmond.
In het hart van de Brainport region. Daar is Automan gevestigd.
Bel 088 022 6666 voor een afspraak.
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Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
The Netherlands
T +31 (0)88 022 6666
info-nl@automan.nl
www.automan.nl
www.theautoman.network

IBAN: NL56RABO0302938680
BTW | VAT: NL 855095520B01
KvK | CoC: 63107872

