
 
 

Interesse? Stuur uw CV en motivatie naar Olde Hartman Advies B.V. - Glaskruid 24 3824 NP Amersfoort of 
info@oldehartmanadvies.nl voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Toebes via (06) 21 448 353. 

 

 BEDRIJFSLEIDER l  REGIO GOUDA-LEIDEN-DEN HAAG 
 
Voor een gerenommeerd allround bouwbedrijf zijn wij op zoek naar een ervaren bedrijfsleider, die zich in 
de loop der jaren heeft ontwikkeld richting de functie van bedrijfsleider en de ambitie heeft zich binnen de 
nieuwe organisatie verder te ontwikkelen. Bent u commercieel vaardig, heeft u een krachtige 
persoonlijkheid en de ambitie om binnen het bedrijf door te groeien? Leest u hieronder meer over het 
bedrijf en de functie, indien u interesse heeft, zien wij graag uw sollicitatie tegemoet. 
 
Bedrijfsprofiel 
Soort bedrijf :  Gerenommeerd allround bouwbedrijf in de B&U-sector, met werken tussen de 1 en 6 

 miljoen euro. Verbetering van het rendement en de kwaliteit van de organisatie staat 
 hoog in het vaandel.  

Regio :  Gouda - Leiden - Den Haag 
Omzet : ca. 15 miljoen euro 
 
Functieomschrijving 
Zoekt een : Bedrijfsleider met de ambitie zich verder te ontwikkelen en binnen de organisatie 

 een toenemende verantwoordelijkheid te dragen. 
 

Werkzaamheden : Als bedrijfsleider binnen deze organisatie bent u eindverantwoordelijk voor een 
onderdeel van de organisatie. Binnen dit bedrijfsonderdeel heeft u de 
verantwoording over de voorbereiding en realisatie van alle bouwprojecten. 
Tevens valt onder uw verantwoordelijkheid de planning en personeelsinzet op de 
projecten. U draagt zorg voor een optimale projectuitvoering en motiveert, 
inspireert en managed de personeelsleden. Daarnaast onderhoudt u de contacten 
met bestaande opdrachtgevers en houdt de kansen en mogelijkheden in de markt 
nauw in de gaten en weet hierop te anticiperen.  

 
Verantwoording:  U legt verantwoording af aan de directie en u maakt deel uit van het 
  managementteam.  
 
Functie-eisen 
Ervaring   :  meer dan 5 jaar werkervaring als bedrijfsleider/projectleider binnen een   

  middelgroot tot groot bouwbedrijf. 
Leeftijd : Rond de 35-45 jaar 
Woonplaats : In de regio Gouda - Leiden - Den Haag 
Opleiding : Minimaal Mts Bouwkunde, aangevuld met relevante cursussen en   
  opleidingen.   
Vaardigheden  : - Beschikt over goede management- en leidinggevende vaardigheden. 

  - Kan medewerkers motiveren en inspireren. 
  - Is klantgericht en commercieel vaardig. 
  - Is accuraat en kan begrotingen analyseren en risico’s inschatten. 
  - Is betrokken en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. 


