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Organisatorische context Vormt samen met de Algemeen Directeur de directie van
het bedrijf. Rapporteert aan de Algemeen Directeur en geeft
sturing aan een omvangrijk deel van de interne operationele
activiteiten en processen. Bedrijfsomvang: circa € 50
miljoen en 250 fte.
Doel van de functie

Ontwikkelt het bedrijfsbeleid, levert een bijdrage aan de
strategieontwikkeling van het bedrijf en draagt zorg voor de
uitvoering van de operationele processen, in afstemming
met de Algemeen Directeur, om de jaarlijkse doelstellingen
te kunnen realiseren.

Resultaatgebieden
1. Strategie
Draagt bij aan de ontwikkeling van de strategie van het bedrijf en aan de realisatie
daarvan, in samenwerking met de Algemeen Directeur.
2. Bedrijfsbeleid
Vertaalt strategische doelstellingen naar operationele doelstellingen en draagt zorg
voor de ontwikkeling en de realisatie van het beleid van de verschillende aan hem
rapporterende bedrijfsonderdelen.
3. Planning & Controle
Draagt zorg voor de vertaling van beleidsplannen in financiële doelstellingen en
budgetten en de regelmatige rapportage van de resultaten.
4. Operatie
Draagt zorg voor de uitvoering en optimalisatie van de operationele processen van
de aan hem rapporterende bedrijfsonderdelen.
5. Organisatie-inrichting
Draagt zorg voor optimalisatie van de organisatie-inrichting van het bedrijfsonderdeel.
6. Leidinggeven
Draagt zorg voor de aanname, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers,
binnen de kaders van het Personeel & Organisatiebeleid.
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Functie-eisen
WO werk- en denkniveau met circa 10 jaar werkervaring.

Differentiërende factoren voor functie-indeling


Indien de omzet van het bedrijf groter is dan € 90 miljoen en/of alle
bedrijfsprocessen worden aangestuurd en/of de functie ook eindverantwoordelijk
is voor de ontwikkeling van strategisch beleid en het overleg met de Raad van
Commissarissen en de Ondernemingsraad, kan deze functie een niveau hoger
uitkomen.



Indien minder processen worden aangestuurd en/of de processen minder
complex zijn, kan deze functie een niveau lager uitkomen.
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