Bedrijfsleider WTC
Stroomt het DNA van de agrarische sector door je aderen en ben jij een manager die
beschikt over leidinggevende capaciteiten en ben je cijfermatig sterk onderlegd, dan is
WTC de Kempen op zoek naar jou!

WTC de Kempen is een coöperatie die zich bezighoudt met het verhuren van (landbouw)machines en
het verrichten van loonwerkzaamheden met een zeer uitgebreid machinepark. De doelstelling is het
leveren van kwaliteit in verhuur en loonwerk tegen een kostendekkend tarief. Onze kracht is het
meebewegen met de ontwikkelingen die we voelen en waarnemen in het werkveld, waardoor we in
staat zijn gezamenlijk de koers uit te zetten voor een toekomst met perspectief.
Hoe ziet de functie eruit?
Als bedrijfsleider ben jij de spil in het web tussen het bestuur en de werkorganisatie, welke bestaat
uit ca. 28 vaste medewerkers en inhuurkrachten. Deze medewerkers houden zich voornamelijk bezig
met het verhuur, loonwerk en onderhoud & reparatie van machines. Als leidinggevende breng jij
structuur aan, zodat de kwaliteit van het geleverde werk maximaal gerealiseerd kan worden. Het
beschikken over goede communicatieve vaardigheden alsmede cijfermatig inzicht is dan ook een
must voor deze functie. Een andere belangrijke taak is het analyseren en optimaliseren van
bedrijfsprocessen. Hierbij dient o.a. gedacht te worden aan de inzetbaarheid, vervanging maar zeker
ook de bezettingsgraad van het machinepark en personeel.

Wat breng jij mee?
Je neemt graag de touwtjes in handen, pakt het leiderschap als er tegenwind is en gaat dan staan
voor dat wat de coöperatie is, namelijk er zijn voor de leden en klanten! Je hebt geen 9 tot 5
mentaliteit en hebt onder andere de volgende vaardigheden in je gereedschapskist; gestructureerd,
zelfstandig, flexibel en een flinke dosis lef en daadkracht.
Daarnaast beschik je over:
• HBO werk en denkniveau, dit kan ook in de praktijk zijn opgedaan;
• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie in een agrarische
omgeving;
• Beschikt over de noodzakelijke kennis en inzichten van de financiële kant van een dergelijke
organisatie;
• Kennis op het gebied van loonwerk en techniek is een pré;
• Woonachtig zijn in het werkgebied van ‘De Kempen’ is een pre.

Ben jij onze nieuwe bedrijfsleider?
Stuur dan vóór 15 mei je sollicitatiebrief met CV naar Janus Scheepers, voorzitter WTC de Kempen.
janusscheepers@hazenhurk.nl
Wil je liever eerst vertrouwelijk sparren? Bel dan gerust met Janus 06-53 53 33 40 .
Wij horen graag van je.

