VERTREK TOM MES BIJ
LEEUWBOUW

Na negen jaar bij Leeuwbouw werkzaam te zijn geweest, is voor mij de tijd
aangebroken om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Een prachtige kans, maar
deze gaat zeker niet zonder moeite.
Leeuwbouw is een prachtig bedrijf waar ik in negen jaar van Accountmanager naar
Sales Manager Bouw en Marketing gegroeid ben. Ik heb er mooie projecten
meegemaakt. De meesten slaagden, maar soms gebeurde dat ook niet. En dat is het
mooie van Leeuwbouw. Je mag hier leren, groeien, maar zeker ook onderuit gaan en
je eigen leerdoelen onder ogen komen.
De afgelopen jaren is Leeuwbouw enorm gegroeid. Deze groei was soms langzaam,
kostte hier en daar de nodige frustratie, maar was weloverwogen en zorgde voor
energie. Zo heeft Leeuwbouw een buitendienstteam van vijf man neergezet en heeft
het bedrijf momenteel een vacature voor een junior accountmanager open staan.
Daarnaast is er een marketingafdeling opgezet, waarin Leeuwbouw ook grote stappen
heeft gezet om de huisstijl naar een hoger niveau te tillen. Allemaal mooie
ontwikkelingen, waarin we samen met elkaar zijn gegroeid.
Ook de externe samenwerkingen zijn en waren voor mij waardevol. Leeuwbouw heeft
een gigantisch netwerk van trouwe klanten. Nieuwe en oude relaties hebben ook
zeker bijgedragen aan het plezier dat ik bij Leeuwbouw heb mogen ervaren. Samen
hebben we mooie projecten opgezet; van voorraad op maat tot volledig ingerichte
20 FT containers, waardoor we lean en green om kunnen gaan met onze leveringen.
Ondanks dat ik het bij Leeuwbouw enorm naar mijn zin heb, is er iets op mijn pad
gekomen wat ik met beide handen heb aangegrepen. De mogelijkheid om een eigen
onderneming op te zetten, is de enige reden om al het moois bij Leeuwbouw achter te
laten. Vanaf 1 mei 2019 zal ik aan de slag gaan met Bold Staalzaken. Een
onderneming gericht op maatwerk in staal. Denk hierbij aan stalen kozijnen,
maatwerk stalen meubelen en inrichtingen voor winkel, woning en restaurant.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die bij heeft gedragen aan negen jaar plezier
en groei. Zowel klant als collega,
Bedankt!
Tom
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