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Samenvatting

Adjunct Directeur Midden Nederland – Mourik
Onze opdrachtgever Mourik is een Nederlands familiebedrijf met ruim 80 jaar ervaring. Mourik is
uitgegroeid tot een internationaal opererend concern met een omzet van ruim 440 miljoen euro en
ruim 2000 medewerkers in de sectoren (petro-)chemie, energie, infrastructuur, bouw en milieu. Een
groot deel van de omzet realiseert Mourik in Nederland waar de kernactiviteiten zijn ondergebracht
in de divisies Industrie en Infra. De divisie Industrie is voor wat betreft onderhoudswerkzaamheden
georganiseerd middels een drietal regio’s (Noord, Midden en Zuid) die vanaf een groot aantal
locaties de opdrachtgevers rechtstreeks bedienen. Voor het continueren, optimaliseren en
uitbreiden van de bestaande contracten alsmede het realiseren van verdere groei en
professionalisering zijn wij momenteel op zoek naar een Adjunct Directeur Midden Nederland.
U draagt zorg voor de volledige bedrijfsvoering in de dagelijkse aansturing van vier Business Units
in uw regio met onderhoudswerkzaamheden op locatie, in nauwe samenwerking met een centrale
projectorganisatie binnen Mourik Industrie voor de grotere werken tijdens geplande
bedrijfstilstanden. U vertegenwoordigt en presenteert Mourik op een actieve manier bij
opdrachtgevers en draagt zorg voor adequaat contractmanagement en relatiebeheer op alle niveaus
bij uw opdrachtgever. U wordt daarbij ondersteund door een aantal centraal georganiseerde
afdelingen op het gebied van HSEQ, HR en materieelinzet. U draagt bij aan het ontwikkelen van
nieuwe mogelijkheden in de markt bij huidige en potentiële opdrachtgevers. U speelt actief in op de
vraag naar technische innovaties met een continu streven naar verbetering van veiligheid en
productiviteit.
Wij zijn op zoek naar een ondernemende manager met meerjarige relevante werkervaring in een
vergelijkbare rol bij voorkeur binnen de technische dienstverlening. Ervaring met de directe
aansturing van onderhoudswerkzaamheden binnen langetermijncontracten in een industriële
omgeving is een vereiste.
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Mourik
Onze opdrachtgever Mourik is een Nederlands familiebedrijf met ruim 80 jaar ervaring. Mourik is
uitgegroeid tot een internationaal opererend concern met een omzet van ruim 440 miljoen euro en
ruim 2000 medewerkers in de sectoren (petro-)chemie, energie, infrastructuur, bouw en milieu. Een
groot deel van de omzet realiseert Mourik in Nederland waar de kernactiviteiten zijn ondergebracht
in de divisies Industrie en Infra.
De divisie Industrie is al ruim vijftig jaar een betrouwbare en innovatieve partner op het gebied van
technische dienstverlening van een grote verscheidenheid aan productiebedrijven in de industrie,
zowel in Nederland als internationaal. De kracht van het bedrijf is onder meer dat er vanuit een
sterke positie in industriële reiniging multidisciplinair onderhoud wordt aangeboden onder meer op
mechanisch, civiel en milieutechnisch gebied, alsmede een aantal specialistische diensten. Mourik
positioneert zich hiermee als een innovatieve en “single-point-of-contact” speler voor onderhoud en
projecten. Het bedrijf kenmerkt zich door een oplossingsgerichte houding en hands-on mentaliteit,
op basis van een stringent beleid ten aanzien van HSEQ en zorg voor de medewerkers.
De divisie Industrie is voor wat betreft onderhoudswerkzaamheden georganiseerd middels een
drietal regio’s (Noord, Midden en Zuid) die vanaf een groot aantal locaties de opdrachtgevers
rechtstreeks bedienen. Binnen Mourik Industrie zijn de multidisciplinaire activiteiten op deze
locaties geïntegreerd ondergebracht in Business Units. In de regio Midden bedient Mourik met vier
Business Units grote opdrachtgevers binnen met name de (petro-)chemische industrie met alle
technische disciplines die Mourik in eigen beheer ter beschikking heeft. Deze regio bestaat uit circa
300 medewerkers en is groeiende, daarbij ondersteund door een positie als koploper in technische
innovatie en een moderne vloot van bemand en onbemand materieel gestationeerd op de locaties en
op de vestiging in Rotterdam-Botlek.
Voor het continueren, optimaliseren en uitbreiden van de bestaande contracten alsmede het
realiseren van verdere groei en professionalisering zijn wij momenteel op zoek naar een Adjunct
Directeur Midden Nederland.
Naar de website van Mourik

Adjunct Directeur Midden Nederland
U draagt zorg voor de volledige bedrijfsvoering in de dagelijkse aansturing van vier Business Units
in uw regio met onderhoudswerkzaamheden op locatie, in nauwe samenwerking met een centrale
projectorganisatie binnen Mourik Industrie voor de grotere werken tijdens geplande
bedrijfstilstanden. U vertegenwoordigt en presenteert Mourik op een actieve manier bij
opdrachtgevers en draagt zorg voor adequaat contractmanagement en relatiebeheer op alle niveaus
bij uw opdrachtgever. U wordt daarbij ondersteund door een aantal centraal georganiseerde
afdelingen op het gebied van HSEQ, HR en materieelinzet. U draagt bij aan het ontwikkelen van
nieuwe mogelijkheden in de markt bij huidige en potentiële opdrachtgevers. U speelt actief in op de
vraag naar technische innovaties met een continu streven naar verbetering van veiligheid en
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productiviteit.
Uw taken en verantwoordelijkheden bestaan daarnaast onder meer uit:
Zorgdragen voor een omgeving waarin uw medewerkers veilig en gemotiveerd hun
werkzaamheden kunnen uitvoeren in nauwe samenwerking met opdrachtgevers;
Optimaliseren van operationele bedrijfsvoering in de onderhoudswerkzaamheden op de
locaties waarvoor u verantwoordelijk bent;
Bijdragen aan de continuïteit van de onderneming op basis van een gezonde winstgevendheid,
optimale cashflow en adequate beheersing van kosten;
Zorgen voor het u ter beschikking gestelde materieel en de optimale inzet daarvan;
Initiëren van uitbreidingsmogelijkheden gericht op een verdere toename in multidisciplinair
onderhoud bij huidige en potentiële opdrachtgevers;
Leveren van een bijdrage aan duurzaamheid zowel op basis van het beleid van Mourik
Industrie als op dat van opdrachtgevers.

Wie zoeken we
Wij zijn op zoek naar een ondernemende manager, beschikkend over een ruim HBO werk- en
denkniveau (WTB, AOT), aangevuld met meerjarige relevante werkervaring in een vergelijkbare rol
bij voorkeur binnen de technische dienstverlening. Ervaring met de directe aansturing van
onderhoudswerkzaamheden binnen langetermijncontracten in een industriële omgeving is een
vereiste. Managementervaring opgedaan bij een familiebedrijf is een pre.
U bent een hands-on teamspeler met overtuigingskracht, weet duidelijke prioriteiten te stellen voor
u zelf en uw werknemers en met daadkracht doelstellingen te realiseren binnen de gestelde
termijnen. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in de omgang met
klanten als collega’s. Probleemoplossend vermogen, commercieel inzicht gepaard gaande met sterke
onderhandelingsvaardigheden brengt u mee op grond van kennis en ervaring.
U heeft bewezen succesvol invulling te kunnen geven aan een leidende rol waarin het doorvoeren
van veranderingen en het daarin motiveren en meekrijgen van collega’s onderdeel is van uw taken
en verantwoordelijkheden.

Onze opdrachtgever biedt
Een uitdagende, veelzijdige en zelfstandige baan binnen een in de branche toonaangevende
organisatie met als belangrijkste kenmerken; hands-on, korte communicatielijnen, informele
werksfeer en ondernemerschap.
U krijgt veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid, met de mogelijkheid om uzelf
verder te ontwikkelen. Het bedrijf zoekt een gedreven manager die zich graag voor de lange termijn
aan het bedrijf wil binden. Mourik biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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Contact
Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande knop.
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Bert-Jan
de Visser.
+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl
Reageer op deze positie
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