FIB Industries BV te Leeuwarden, een zelfstandig opererende werkmaatschappij binnen Andus
Group BV, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricage van hoogwaardig, roestvaststalen
process equipment. FIB heeft zich ontwikkeld tot een wereldspeler met klanten in de
(petro)chemische, olie & gas-, milieu-, papier- en voedselverwerkende industrie. FIB is een
innovatief, marktgericht bedrijf met circa 110 medewerkers. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor
de functie van:

Commercieel directeur
Internationale relatiebouwer met hands on mentaliteit
De functie
Als commercieel directeur vormt u samen met de algemeen directeur het directieteam van FIB Industries en
bent u verantwoordelijk voor de gehele commerciële organisatie van FIB Industries. U formuleert de korte- en
langetermijndoelstellingen (strategische visie) op het gebied van sales, marketing en after sales. U kijkt kritisch
naar de huidige marktbenadering en zorgt voor een juiste aanpak.
Uw focus ligt op het ontwikkelen en verder optimaliseren van de commerciële activiteiten. Daarnaast draagt u
zorg voor het juiste “go-no go” beslissingsproces bij offerteaanvragen en aanvragen voor complexe projecten.
U onderhoudt klantcontact op het hoogste niveau om langetermijnplannen van klanten en ontwikkelingen in
de markt te inventariseren. Ten slotte bent u op hands-on wijze verantwoordelijk voor het opzetten en
uitvoeren van een gedegen marketing- en verkoopstrategie.

Uw profiel
U heeft een technisch/commerciële opleidingsachtergrond op minimaal hbo-niveau. U heeft ervaring als
(commercieel) directeur in kapitaalgoederen en projecten, bij voorkeur in de industrie. U bent conceptueel
sterk en weet de vertaalslag te maken van de markt naar strategie en uitvoering.
U bent een commercieel directeur die past binnen een MKB-omgeving: u bent aanwezig en zichtbaar, staat
tussen de mensen en bent besluitvaardig. Uw enthousiasme, energie en pragmatisme werkt motiverend op het
team.
U beheerst het Engels zeer goed, Duits en of Frans is een pre.

Wij bieden
Een zelfstandige, verantwoordelijke functie in een gerenommeerde, internationaal opererende organisatie die
zich kenmerkt als open en informeel. Verder bieden wij een uitstekend pakket primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, passend bij de functie

Interesse?
Stuur dan uw sollicitatie (cv plus motivatie) bij voorkeur per e-mail aan directie@andusgroup.com Schriftelijk
reageren natuurlijk ook: Andus Group B.V, t.a.v. de directie, Voorstraat 56, 4132 AS Vianen.
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevr. K. Rooijakkers, directiesecretaris, tel.
030 - 211 58 00. Kijk voor meer informatie over FIB Industries op de website www.fib.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

