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Algemeen Directeur
Locatie
Regio Den Bosch
Bedrijfsprofiel
Het bedrijf is een totaalaanbieder van bedrijfshuisvesting
Onze opdrachtgever is een totaalaanbieder gespecialiseerd in het turnkey bouwen van duurzame
bedrijfshuisvesting in prefab beton.
Als innovatieve full service organisatie nemen zij de verantwoording voor het héle bouwtraject, tot en met
sleutelklare oplevering en nazorg.
Dit bedrijf is een toonaangevende, innovatieve en energieke organisatie waarin open- en duidelijkheid
voorop staan.
Dankzij haar vernieuwende prefab betonbouwconcept heeft ons bedrijf een sterke reputatie in de
bedrijfsbouw opgebouwd.
Middels dit concept ontstaat in enkele stappen een compleet en duurzaam pand, dat voldoet aan alle eisen
ten aanzien van bouwfysica,
brandveiligheid, isolatiewaarden en inbraakwerendheid.
De focus heeft de afgelopen jaren gelegen op de Nederlandse markt, voor de naaste toekomst worden de
mogelijkheden over de grenzen onderzocht.

Bedrijfscultuur
Dit bedrijf staat voor een optimale servicegerichtheid, efficiency en kwaliteit. Binnen het bedrijf heerst een
informele cultuur waar iedereen
zich snel thuis voelt. Dit bedrijf is een organisatie die zijn medewerkers verantwoordelijkheid geeft en betrekt
in haar succes.
Functie omschrijving
Als Algemeen directeur bent u eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en bent u de verbindende
factor tussen commercie, ontwerp en realisatie.
De onderneming heeft op dit moment circa 80 medewerkers in dienst.
U heeft een scherp oog voor de huidige marktontwikkelingen en bent in staat om deze in te zetten om de
organisatie te optimaliseren.
Tevens weet u deze aspecten commercieel te gebruiken in het verwerven van projecten.
U ontwikkelt Visie en Strategie en voert deze daadwerkelijk uit, U bent verantwoordelijk voor het opstellen
en realiseren van gewaagde, maar realistische budgetten.
Verder bent u de initiator voor innovatie, Lean en Risk management.
Als algemeen directeur onderhoudt u alle contacten met de diverse stakeholders.
Gezien de huidige teamsamenstelling binnen de directie, gaat de voorkeur uit naar kandidaten onder de 50
Taken en verantwoordelijkheden van de functie:
De functie bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden:
• Het opstellen van het Ondernemingsplan en bijbehorende budgetten
• Als voorzitter van het management team; het initiëren van Visie en Strategie
• Het op een inspirerende wijze leidinggeven aan alle medewerkers.
• Het uitbreiden van het netwerk en het creëren van klantambassadeurs
• Het initiëren van nieuwe ontwikkelingen
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Het intensief contact onderhouden met alle belangrijke stakeholders van de onderneming
Het uitvoeren van Risk management
Het verder implementeren van Lean
Concept- en projectontwikkeling
Taakverdeling 50% commercieel en 50% algemeen.

Functie eisen
• Minimaal een HBO opleiding met academisch werk- en denkniveau
• Een ruime ervaring in de bouw in een management-, of directiefunctie
• Een inspirerende teamspeler welke daadkrachtig leiding geeft en vanuit verbinding te werk gaat
• Een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met uitstekende communicatieve en commerciële
vaardigheden
• U bent pragmatisch, ondernemend en proactief
• U bent flexibel ingesteld en hebt een commerciële en servicegerichte instelling
• U hebt een goed analytisch en technisch inzicht en bent besluitvaardig
• U beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen, neemt initiatief en bent daadkrachtig
• U beschikt over het vermogen om strategisch te denken en te onderhandelen
Arbeidsvoorwaarden
Uren: Fulltime, 40 uur per week
Dienstverband:
U wordt in dienst genomen op basis van een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid wordt dit na een jaar
omgezet in een vast dienstverband.
Arbeidsvoorwaarden:
Marktconform salaris plus een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een goed pensioen,
een lease-auto, laptop, mobiele telefoon en
overige emolumenten die van toepassing zijn op een directiefunctie
Contactpersoon
Carmen Breeveld
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c.breeveld@carmenbreeveld.nl
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