Teunesen Zand en Grint B.V. is reeds 75 jaar een professioneel familiebedrijf en produceert
hoogwaardige bouwgrondstoffen in de woning-, utiliteits-, wegenbouw en betonindustrie.
Met geavanceerde installaties worden verschillende soorten zand en grint geproduceerd op
diverse locaties in Limburg, Brabant, Duitsland en België. Vanuit het hoofdkantoor in Heijen
wordt de organisatie bestaande uit ruim 160 medewerkers aangestuurd. Veel aandacht
wordt besteed aan een planologisch verantwoorde winning van grondstoffen, passend in het
ontgrondingsbeleid van de overheid. Winning van zand en grint vindt hierbij plaats in
strategische projecten die gebaseerd zijn op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met een
maatschappelijke meerwaarde.
In opdracht van de eigenaren van Teunesen Zand en Grint B.V. willen we in contact komen
met kandidaten voor de positie van

ALGEMEEN DIRECTEUR (m/v)
producent bouwgrondstoffen
De algemeen directeur wordt eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de
onderneming. Heeft de algemene leiding over het gehele bedrijf, waarbij op een
verbindende maar ook kritische wijze sturing wordt gegeven aan alle bedrijfsprocessen.
Geeft leiding aan het directieteam en rapporteert aan de Raad van Commissarissen.
Kernwoorden: innovatie, strategieontwikkeling, investeringsbeslissingen, structureren,
leiderschap, verbinden.

Gewenst ervaringsprofiel






Academisch werk- en denkniveau
Branche-ervaring: bouw, projectontwikkeling, grondstoffenwinning, overheid
Ervaring in een eindverantwoordelijke en leidinggevende positie
Bij voorkeur bekendheid met processen rondom afgravingen en gebiedsontwikkeling
Goede beheersing van de Duitse taal
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Persoonlijke competenties









Natuurlijke autoriteit
Pragmatisch en resultaatgericht
Visie en overzicht
Verbindende en overtuigende stijl van leidinggeven
In staat medewerkers te motiveren en ontwikkelen
Ondernemerschap
Strategisch denkend en in staat een visie te ontwikkelen en te realiseren
Effectief in het omgaan met belangen van stakeholders

Het aanbod
Uitstekende arbeidsvoorwaarden. Een boeiende eindverantwoordelijke positie in een
gezonde onderneming. Ruimte voor eigen inzichten en innovatie. De kennis en inzet van een
gemotiveerd en deskundig team van 160 medewerkers.
De sollicitatieprocedure
De search- en selectieprocedure wordt verzorgd door drs. Jack Lenssen van Invent Personeel
en Organisatie in Venlo. Hij is ’s avonds telefonisch bereikbaar op 06 53313838.
Uw sollicitatie en cv kunt u mailen naar: teunesen@invent-personeel.nl.
Reageren kan tot 29 september. Eerste gesprekken worden gepland in weken 38 t/m 40.
Een tweede ronde bij de opdrachtgever is in weken 41 en 42.
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
Invent Personeel en Organisatie
Innovatoren
Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
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