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Standplaats: Assen     
 

 
1. Aprisco 
Aprisco, gevestigd te Assen, is een dynamische vastgoedonderneming met een focus op retail. Het 
werkgebied strekt zich over heel Nederland uit. De kernactiviteiten zijn beleggen in (commercieel) 
retail vastgoed en projectontwikkeling. Alle vastgoedobjecten zijn in eigen beheer. Aprisco 
onderscheidt zich door een persoonlijke en pro actieve werkwijze. De onderneming is sterk in het 
ontwikkelen en exploiteren van vastgoed. Voor deze vooraanstaande onderneming zijn wij op zoek 
naar een statutair algemeen directeur. 
 
Naar de website: www.aprisco.nl 
 

 
Plaats in de organisatie 

 
Voorzitter van het managementteam en verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de  
onderneming. Rapporteert aan de STAK. 
 
2. PROFIEL 
De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het beleid, de continuïteit en de resultaten van 
de onderneming. Hij rapporteert aan de STAK en is voorzitter van het driehoofdige directieteam, met 
daarin een financieel directeur en een directeur vastgoedontwikkeling. De directeur heeft kennis van 
de retailmarkt, ziet kansen in de markt en vertaalt dit naar mogelijkheden. Hij/zij beschikt over 
strategisch inzicht en overziet en bewaakt de risico’s, zowel commercieel als financieel.  
De algemeen directeur is pro actief met een goed gevoel voor commercie. Weet wat de STAK aan 
informatie behoeft en levert die tijdig aan. Hij is een voorzitter die aan zijn mededirecteur binnen 
hun taakgebied de ruimte geeft. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Eindverantwoordelijk voor de resultaten van de onderneming. 

 Voorzitter van het managementteam en rapporterend aan de STAK. 

 Treedt op als boegbeeld in de markt. 

 Onderhoudt de relaties richting stakeholders, zoals banken en overheden. 

 Maakt een (meerjaren) plan op basis van de strategie en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering daarvan. 

http://www.aprisco.nl/


   

 

 

 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Strategische visie. 

 Verbindend. 

 Relatieonderhoud. 

 Daadkracht. 

 Sensitief. 

 Hbo+ werk- en denkniveau. 

 Kennis van de retailmarkt. 

 10 tot 15 jaar kennis van en ervaring in de retail- en woningmarkt met daaraan 
gepaard vastgoed ontwikkelingskennis. 

 
 
5. APRISCO BIEDT U 
 
Een uitdagende positie met een stevige opgave voor verdere ontwikkeling van de organisatie en de 
kans om naast het uitvoeren van de directietaak ook zelf actief in de markt te kunnen zijn. 
 
De arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de zwaarte van de functie. 
 
 

   
 CONTACT 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Willem Hein 
Algemeen directeur 
06-51817154 


