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Kandidaatsprofiel 13 
Ervaren directeur (organisatiemanager) 
Geboortejaar:  1954     Geslacht:  Man 
Woonplaats:   Oost Nederland 
 
De kennis en ervaring die deze algemeen directeur/organisatie manager de afgelopen 35 jaar heeft 
opgedaan wil hij graag op tijdelijke basis of in vast dienstverband binnen uw organisatie toepassen en 
verder uitbouwen. Hij ziet uitdaging in het intern structureren van processen middels bijvoorbeeld het 
LEAN principe, het doorvoeren van kostenbesparingen en het motiveren, coachen en begeleiden van 
uw medewerkers. Deze activiteiten heeft hij diverse malen met succes afgerond, evenals het 
begeleiden van diverse overnames. Enthousiast, doelgericht en betrokken zijn kenmerkend voor deze 
persoon. Heeft u vragen of wenst u een kennismakingsgesprek met deze kandidaat, neemt u dan 
contact op met ondergetekende. 
 

WERKERVARING: 
 

Algemeen directeur 
2006-2011: middelgroot allround bouwbedrijf 
- Leidinggeven aan de onderneming 
- Ontwikkelen en uitvoeren strategisch ondernemingsplan en marketingplan 
- Voorzitten managementteam 
- Het ontwikkelen van nieuwe projectinitiatieven 
- Analyseren en bewaken financiële positie 
- Opstellen AK budget en resultaat doelstellingen 
- Bewaken efficiënte en effectieve projectbewaking en kwaliteitsdoelstellingen 
- Het voeren van een sociaal en resultaatgericht personeelsbeleid 
- Ontwikkelen en uitvoeren inkoopbeleid 
- Ontwikkelen en implementeren nieuwe huisstijl en website  
 
Technisch Directeur  
1999-2006: Groot bouwbedrijf midden en oost Nederland 
- Algehele leiding en verantwoordelijkheid uitvoerend bouwbedrijf, lid van directieteam 
- Visie en strategie ontwikkelen 
- Uitvoeren sociaal en resultaatgericht personeelsbeleid Incl. functionering- en 

beoordelingsgesprekken 
- Het opstellen, uitvoeren en bewaken effectief inkoopbeleid 
- Het opstellen, uitvoeren van automatiseringsbeleid 
- Kwaliteitsbeleid en certificering ISO9001 
- Bewaken kwaliteit- en ondernemingsdoelstellingen 
- Opstellen en bewaken Algemene Kosten budget en resultaatprognoses en rapportages 
- Verantwoordelijk voor materieel- en wagenparkbeheer 
 
Werkzaamheden vestiging 2: 
- Algeheel verantwoordelijk voor het functioneren  
- Het rapporteren inzake functioneren van de vestiging 
- Het controleren van de financiële rapportages 
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Werkzaamheden vestiging 3: 
- Algeheel verantwoordelijk voor het functioneren  
- Het rapporteren inzake functioneren van de vestiging 
- Het controleren van de financiële rapportages 
 
Overig: 
- in 1999 heeft het betreffende bouwbedrijf twee andere vestigingen overgenomen. Zowel het 

onderzoek naar de overname als het opnieuw op poten  zetten van beide organisaties werd door 
de kandidaat uitgevoerd. 

 
Hoofd afdeling uitvoering/Bedrijfsleider  
1977-1998 Groot bouwbedrijf midden en oost Nederland 
- Leiding geven uitvoerend bouwbedrijf en lid van managementteam 
- Visie en strategisch beleid ontwikkelen 
- Vaststellen processen en procedures 
- Financiële bewaking projecten 
- Opstellen, uitvoeren, bewaken inkoop en kwaliteitszorg 
- Personeelsbeleid, waaronder aannemen/ontslag personeel en functioneringsgesprekken 
- Materieel- en wagenparkbeheer 
 
Werkvoorbereider 
1976-1977 Groot bouwbedrijf midden en oost Nederland 
- Werkvoorbereiding 
- Planning 
- Nacalculatie 
 

OPLEIDINGEN 
Periode  Opleiding & instituut      Diploma   
1980-1981 Middenstand-Algemene Handelskennis    Ja 
1971-1974  MTS Bouwkunde      Ja   
1967-1971 U.L.O.        Ja    
 
CURSUSSEN 
Periode  Opleiding & instituut          
2010-2010 Managementtraining Lean Bouwen      
1980-2000 Diverse cursussen leidinggeven, managen, beoordelings- functioneringsgesprekken 
1991-1992  Management Midden-en Kleinbedrijf 
 
 


