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 ALGEMEEN DIRECTEUR l  REGIO DEN HAAG-NAALDWIJK-DELFT 
 
Voor een gerenommeerd bouwbedrijf in de regio Den Haag-Naaldwijk-Delft zijn wij op zoek naar een 
algemeen directeur. De huidige directeur wil een stap terugnemen en daarom de taken en 
verantwoordelijkheden overdragen aan een ervaren algemeen directeur met voldoende ondernemersgeest 
en succesvolle leidinggevende ervaring. Binnen het bedrijf heerst een informele no nonsense werksfeer en 
de structuur en inrichting van de organisatie is op orde. Het is belangrijk dat de nieuwe directeur de 
huidige processen weet voort te zetten en direct eigen weet te maken. Sluit dit aan op uw wensen en 
kwaliteiten? Leest u hieronder meer over het bedrijf en de functie, indien u interesse heeft, zien wij graag 
uw sollicitatie tegemoet*. 
 
Bedrijfsprofiel 
Soort bedrijf :  Gerenommeerd bouwbedrijf uitsluitend actief in renovatie en onderhoud van  
  woningen en utiliteitsbouw. 
Regio :  Den Haag-Naaldwijk-Delft-Rotterdam 
Omzet : Ca. 5 miljoen euro. 
 
Functieomschrijving 

Zoekt een : Ervaren algemeen directeur. 
 

Werkzaamheden : Als algemeen directeur van dit bedrijf bent u strategisch, beleidsmatig en 
operationeel eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. U draagt zorg voor 
de algehele leiding en een goed renderende omzet en weet een gestage groei te 
realiseren. U bent bekend met de taken en verantwoordelijkheden en weet deze 
direct goed op te pakken, daarnaast wordt er een hoge mate van flexibiliteit 
verwacht en u geeft leiding aan diverse projecten ook tot de activiteiten. 

 
Verantwoording:  U maakt deel uit van het managementteam en legt verantwoording af aan de 

aandeelhouders. Indien gewenst behoort een aandeelhouderschap/participatie 
ook tot de mogelijkheden. 

 
Functie-eisen 
Ervaring   :  Relevante werkervaring als directeur binnen een middelgroot bouwbedrijf. 
Woonplaats : Groot Den Haag en heeft een netwerk in de regio opgebouwd. 
Opleiding : HBO kennis- en denkniveau   
Vaardigheden :    De nieuwe algemeen directeur: 
    Is enthousiast, pro-actief en beschikt over voldoende doorzettingsvermogen.  

 Is een eerlijk en openminded.  
 Beschikt over succesvolle leidinggevende ervaring en weet mensen te 

motiveren en te binden. 
 Is een ondernemende manager. 
 Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden in woord en 

geschrift.  


