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Samenvatting

Algemeen Directeur – Reinaerdt Deuren B.V.
Onze opdrachtgever, Reinaerdt Deuren in Haaksbergen en Saterland (D) produceert circa 4000
deuren per week voor de utiliteits- en woningbouw. In Nederland wordt een enorme variëteit aan
klantspecifieke deuren geproduceerd, in Saterland (150 km van Haaksbergen) worden vooral luxe
deuren voor de Duitse markt geproduceerd. In Nederland werken 180 vaste mensen, in Duitsland
60, de omzet is 50M€. Reinaerdt is onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V.
Voor Reinaerdt zoeken wij een Managing Director.
Als Algemeen Directeur bent u P&L-verantwoordelijk voor beide vestigingen en geeft leiding aan
beide MT’s. In Haaksbergen zijn de laatste jaren al grote stappen gedaan naar een
geautomatiseerde productie en deze lijn zal de komende jaren doorgezet worden. Doel is een Leangestuurde organisatie zodat de individuele deuren just-in-time op de bouwplaats aangeleverd
kunnen worden. In Duitsland ligt de focus vooral op groei, en zal een investeringsprogramma
uitgerold worden. Als Algemeen Directeur bent u betrokken bij het hele proces van sales tot en met
service, en zorgt u ervoor dat dit proces vloeiend verloopt. Uw rol als Algemeen Directeur is
allround met een focus op operations. U delegeert veel en bevordert de samenwerking op de
werkvloer. U stimuleert Lean en ziet toe op de borging van de resultaten. U bent 1-2 dagen per 2
weken in Saterland.
U heeft een afgeronde opleiding op HTS- of TU-niveau in een relevante richting. Ruime ervaring met
productieautomatisering en Lean. Een allround directeur en charismatisch leider, een uitstekend
teambuilder. Bekend met de Twentse mentaliteit. Uw beheersing van de Duitse taal is tenminste
redelijk. Ervaring in Duitsland is een pre, net als kennis van Navision.
Als Algemeen Directeur van Reinaerdt kunt u rekenen op een uitstekend salaris en goede
arbeidsvoorwaarden. U wordt opgenomen in een hecht team met een collegiale, plezierige
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werksfeer, Twentse nuchterheid en Duits vakmanschap. Bovendien komt u te werken in een bedrijf
dat volop in ontwikkeling is en snel groeit, binnen een groot Nederlands concern.

Reinaerdt Deuren B.V.
Onze opdrachtgever, Reinaerdt Deuren in Haaksbergen en Saterland (D) produceert circa 4000
deuren per week voor de utiliteits- en woningbouw. In Nederland wordt een enorme variëteit aan
klantspecifieke deuren geproduceerd, van relatief eenvoudige standaard deuren tot hoogwaardige
brand- en kogelwerende deuren. In Saterland (150 km van Haaksbergen) worden vooral luxe deuren
voor de Duitse markt geproduceerd. In Nederland werken 180 vaste mensen, in Duitsland 60, beide
vestigingen hebben een eigen MT en de omzet is 50M€. Reinaerdt is onderdeel van Koninklijke
VolkerWessels N.V.
Voor Reinaerdt zoeken wij een Algemeen Directeur.
Naar de website van Reinaerdt Deuren B.V.

Algemeen Directeur
Als Algemeen Directeur bent u P&L-verantwoordelijk voor beide vestigingen en geeft leiding aan
beide MT’s. In Haaksbergen zijn de laatste jaren al grote stappen gezet naar een geautomatiseerde
productie en deze lijn zal de komende jaren doorgezet worden. Doel is een Lean-gestuurde
organisatie die in staat is om vanuit een configurator bij sales automatisch de hele supply chain aan
te sturen, zodat de individuele deuren just-in-time op de bouwplaats aangeleverd kunnen worden.
Als Algemeen Directeur bent u betrokken bij het hele proces van sales tot en met service, en zorgt u
ervoor dat dit proces vloeiend verloopt.
In Duitsland ligt de focus vooral op groei, van zowel deuren uit Haaksbergen als uit Saterland. De
komende jaren zal ook hier een investeringsprogramma uitgerold worden. Uiteraard is het de
bedoeling om de synergie tussen beide bedrijven te benutten.
De zusterbedrijven binnen het VolkerWessels-concern zorgen voor ongeveer 40% van de omzet; ook
hier liggen kansen om gezamenlijk de performance voor de eindklant te optimaliseren.
Uw rol als Algemeen Directeur is allround met eerste jaren een focus op operations, met
kostenverlaging, innovatie en kwaliteitsverhoging als eerste doelen. U delegeert veel en bevordert
de samenwerking op de werkvloer. “Modernisering met respect voor het verleden” is het motto. Bij
Reinaerdt wordt Lean gebruikt als verbetertool; u stimuleert dit en ziet toe op de borging van de
resultaten.
In eerste instantie ligt het zwaartepunt in Haaksbergen en bent u 1-2 dagen per 2 weken in
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Saterland. U rapporteert aan de Directeur Toelevering & Industrie van VolkerWessels.

Wie zoeken we
U heeft een afgeronde opleiding op HTS- of TU-niveau in een relevante richting, zoals
Werktuigbouwkunde, AOT of Technische Bedrijfskunde. U heeft ruime ervaring met
productieautomatisering en Lean. Diepgaande kennis van (de mogelijkheden van) Navision wordt
zeer op prijs gesteld. U bent een allround directeur en charismatisch leider, een uitstekend
teambuilder en in staat om de juiste balans tussen delegeren en hands-on te bewaren. U bent
bekend met de Twentse mentaliteit. In verband met de Duitse vestiging is uw beheersing van de
Duitse taal tenminste redelijk, en ervaring in Duitsland is een pre.

Onze opdrachtgever biedt
Als Algemeen Directeur van Reinaerdt kunt u rekenen op een uitstekend salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. U wordt opgenomen in een hecht team met een collegiale, plezierige
werksfeer, Twentse nuchterheid en Duits vakmanschap. Bovendien komt u te werken in een bedrijf
dat volop in ontwikkeling is en snel groeit, binnen een groot Nederlands concern.

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: Bauke
Wolters.
+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl
Reageer op deze positie

3/3
https://vandegroep.nl/vacatures/algemeen-directeur-2/

