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Interim kandidaat profiel 10 
Bedrijfsleider/vestigingsmanager 
Geboortejaar:  1951     Geslacht:  Man 
Woonplaats:   Duitsland   Werkregio:  Noordoost Nederland 
 
Bedrijfsleider/vestigingsmanager/projectleider met bijna 40 jaar ervaring in de bouwsector. Bent u op 
zoek naar een tijdelijke manager, die analytisch sterk, vakkundig en enthousiast is. Maakt u dan 
geheel vrijblijvend kennis met deze kandidaat. Hij wil zijn kennis en ervaring graag overdragen aan de 
volgende generatie en bij bedrijven toepassen. Naast Nederland heeft deze professional ook diverse 
opdrachten in Duitsland uitgevoerd en is hij in Duitsland woonachtig (tegen de grens van Nederland 
aan).  
 
ERVARING:  
3-2009-7-2011 Vestigingsmanager - Bouwbedrijf B regio Zutphen-Apeldoorn-Arnhem 

- Met afdelingen projectvoorbereiding, werkvoorbereiding, projectleiders en 
  uitvoerders 

 - Met afdelingen schade in natura verzekeringsschadeherstel en 
  materieeldienst Kleinbouw 

 - Lid van het Management Team 
 - Onderhouden van netwerken met externe relaties. 
 
02-2009 - 03-2009 Interim vestigingsmanager - Bouwbedrijf B regio Zutphen-Apeldoorn-Arnhem 

In samenwerking met curator gezorgd voor een doorstart van het bedrijf.  
 
04-2000 - 02-2009  Operationeel manager - Bouwbedrijf B regio Zutphen-Apeldoorn-Arnhem 

- Inkoop, marketing, productie, P&O en financiën 
 - Algemene bedrijfsvoering: projectcoördinatie, project-/rendementbewaking, 

  kwaliteitsnorm, e.d. 
 - Voorzitter van het Management Team 
 
11-1998 - 04-2000  Hoofd kwaliteitsmanagement ISO 9001 - Elektrotechnisch bedrijf Duitsland. 
 - Projectafrekening en afwikkeling projectleiders 
 - Kwaliteitswaarborg 

- Debiteuren- en crediteurenbewaking 
 - Betere kostenbeheersing 

- Invoering ISO 9001 kwaliteitsnorm certificatie. 
 
09-1994 - 10-1998 Algemeen bedrijfsleider sector Ruhrgebied - Bouwbedrijf A Duitsland 

- Algemene organisatie en leiding geven aan totaal ca. 100 medewerkers 
 - Invoering nieuwe bedrijfssoftware inclusief netwerk 
 - Realisatie kostenbesparing. 
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06-1992 - 09-1994  Projectingenieur – installatiebedrijf Duitsland 
 - Planning van industrie-installaties met integratie van productie, energie en 

  gebouwen 
 - Voorstudie, planning en uitvoering 
 - Projectverantwoordelijk. 
 
01-1974 - 06-1992  Projectmanager Engineering - Retail organisatie Duitsland 
. - Onderhoud productie- en kantoorgebouwen, inclusief nieuwbouw 
 - Modernisatie technische outillage 
 
 
OPLEIDINGEN - CURSUSSEN 
Periode  Opleiding & instituut      Diploma   
2007  Cursus Arbowet      Certificaat 
2006  Cursus Bouwbesluit      Certificaat 
2006  Cursus Debiteurenbeheer     Certificaat 
1973  Opleiding leraar akte beroepsonderwijs (NL)   Ja  
1971  HTS Bouwkunde (NL)      Geen 
1969  UTS Bouwkunde (NL)      Ja  
1966  Technische School (NL)     Ja 
 
Tevens diverse seminarie en trainingen gevolgd met betrekking tot:  
 Management 
 Strategie 
 VCA-Vol 
 BHV / EHBO 
 Wet verbetering Poortwachter 
 
OVERIGE VAARDIGHEDEN: 
 
Competenties: 
Analytisch : Problemen uit elkaar kunnen trekken en snel schakelen voor oplossingen. 
Optimistisch : Bekijk situaties uit verschillende invalshoeken met een positieve insteek. 
Luisteren : Aandacht en belangstelling tonen en anderen de ruimte bieden zich te uiten over hun visie. 
Inspireren : Door enthousiasme anderen verleiden mee te denken en mee te doen.  
 
Computerkennis 
Microsoft Office, CorelDraw, AEC, Navision, SAP. 
 
Talenkennis 
Nederlands, Duits, Engels. 
 


