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ALGEMEEN DIRECTEUR - INFRABEDRIJF REGIO WEST BRABANT 
 
Middelgroot infrabedrijf actief in het zuiden van het land is op zoek naar een algemeen directeur die de taken 
en verantwoordelijkheden van de huidige dga overneemt en verder oppakt. Het bedrijf is hoofdzakelijk actief 
in de allround infrawerkzaamheden, zoals wegenbouw, bestratingen, rioleringen en (industrieel) 
onderhoudswerkzaamheden en heeft een omzet van rond de 10 miljoen euro.  
 
Functieomschrijving 
Bedrijfshistorie : De dga zet als begin twintiger zijn eigen wegenbouwbedrijf op. Inmiddels is het een 

gerenommeerd bedrijf in de regio met als belangrijkste opdrachtgevers gemeenten, 
waar grote langdurige contracten mee zijn gesloten. Het bedrijf heeft circa 20 
personeelsleden in dienst. 

 
Zoekt een : Algemeen directeur die de taken en verantwoordelijkheden van de huidige DGA kan 

overnemen en verder kan voortzetten, met mogelijkheden om op termijn in het bedrijf 
te participeren.  

 
Werkzaamheden : -  Strategisch, beleidsmatig en operationeel eindverantwoordelijk voor de totale 

 organisatie.  
-  Aansturen van het bedrijfsbureau. 
- Toezicht houden op de financiële bewaking van de projecten en totale 

organisatie in nauwe samenwerking met de financieel manager. 
- Draagt zorg voor de algehele leiding en een goed renderende omzet en weet 

een gestage groei te realiseren. 
- Aansturen en begeleiding van de projectleiders. 
- Begeleiden en coachen van het totale personeel. 
- Acquisitie bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers en relatie-onderhoud. 
- Houdt de kansen en mogelijkheden in de markt nauw in de gaten en weet hierop 

te anticiperen. 
 
  U werkt nauw samen met de financieel manager en de medewerkers van het 

bedrijfsbureau. 
 
Functie-eisen 
Ervaring   :  Minimaal vijf jaar ervaring als projectleider, bedrijfsleider of (vestigings)directeur 

  binnen een middel- tot groot infrabedrijf. 
Leeftijd: : ca. 35-45 jaar 
Opleiding/ : -   Civieltechnische opleiding op MTS- of HTS-niveau of gelijkwaardig. 
Vaardigheden  - Leiderschapskwaliteiten met charismatische uitstraling. 

- Weet mensen te inspireren en te motiveren. 
- Stressbestendig en een werkers mentaliteit. 
- Klantgericht en commercieel vaardig. 

 


