Kenniscentrum Glas is een gespecialiseerd adviesbureau en opleidingsinstituut. Door onze
expertise zijn wij toonaangevend in de glasbranche. Wij zijn actief voor een groeiend bestand
aan opdrachtgevers afkomstig uit diverse branches en beroepsgroepen. Daarnaast voert
Kenniscentrum Glas voor diverse branche-organisaties projecten uit op het gebied van
normontwikkeling, zowel op Europees als nationaal niveau, de ontwikkeling van technische
documentatie, voorlichtingsmateriaal etc.

I.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige directeur zijn
wij op zoek naar een:

Directeur (m/v - 1,0 FTE)
Taken en verantwoordelijkheden
Het opstellen en implementeren van business- en beleidsplannen incl.
bijbehorende rapportages.
Resultaat- en budgetverantwoordelijkheid.
Het aansturen van een team van 4 medewerkers.
Het acquireren en (deels) uitvoeren van (advies-) opdrachten.
Het extern vertegenwoordigen van Kenniscentrum Glas naar relevante
partijen.
Profiel
Een (bouw-)technisch gerelateerde opleiding op minimaal HBO-niveau.
Minimaal 3 jaren werkervaring in de voor Kenniscentrum Glas relevante
vakgebieden en bouw gerelateerde branches.
Ervaring met het leiding geven aan een klein team.
U beschikt over de competenties ondernemerschap en leiderschap, daarnaast
bent u resultaatgericht, klantgericht en commercieel daadkrachtig.
Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die richting kan geven aan de verdere groei van
Kenniscentrum Glas op basis van de samen met het bestuur geformuleerde
strategische en financiële doelstellingen. Daarnaast levert u zelf ook een directe
bijdrage aan de omzet.
In uw functie legt u verantwoordelijkheid af aan het bestuur van Kenniscentrum Glas.
Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Wij bieden:
een plezierige werksfeer in een klein team
een uitdagende en zelfstandige functie
marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden
Interesse ?
Stuur uw sollicitatie binnen 14 werkdagen naar de huidige directeur dhr. Theo van
der Zwaan; theo.vanderzwaan@kenniscentrumglas.nl. Voor nadere informatie over
de functie en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met dhr. Theo van der
Zwaan, 06-19957609. Zie ook www.kenniscentrumglas.nl.
acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

