
   

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf 

 Algemeen directeur 
 
 Vizier op commercie en ondernemerschap 

 
 
Standplaats:  Uitgeest   
 

 
1. ORGANISATIE (DE BOER STAAL EN DE BOER SNIJBEDRIJF) 
 
De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf zijn gevestigd te Uitgeest en vormen samen met circa 50 
medewerkers de businessunit Staal en staalbewerking binnen ROTO. De businessunit focust zich op 
onestopshopping met inkoop van staal, het conserveren van staal en het snijden van staal op één 
locatie. 
 
De Boer Staal B.V. is een gerenommeerde groothandel die wereldwijd actief is in de handel en de 
bewerking van staal, met name in de scheepsbouw, offshore en machinebouw. De Boer Staal levert 
onder andere kant-en-klare bouwpakketten aan scheepswerven. Meedenken met de klant, adviseren 
van de juiste kwaliteit staal en leveren van staal met bewerkingen als conserveren, snijden en 
vormen staan bij De Boer Staal hoog in het vaandel met als missie “You build, we supply”.  
 
De Boer Snijbedrijf is gespecialiseerd in het snijden van staal en RVS in elke gewenste vorm en levert 
autogeen, plasma of laser gesneden snijwerk in dikte variërend van 0,5 tot 750 mm. De Boer 
Snijbedrijf levert ook gecertificeerd snijwerk dat is gecontroleerd en beoordeeld door Lloyds Register 
LR, Veritas, ABS of DNV en is bevoegd tot het hermerken van materialen met een keuringsrapport 3.1 
en 3.2 cert volgens EN 10204. 
 
Vertrouwen wordt opgebouwd door de betrokkenheid van de medewerkers, de uitstraling van de 
bedrijven, het nakomen van afspraken, het leveren van kwaliteit tegen een scherpe prijs en vooral 
door er te staan als er problemen opgelost moeten worden.  
 
De kernactiviteiten van ROTO zijn ondergebracht in vier businessunits: 
 

 Staal en staalbewerking 

 Roostertechnologie 

 Oppervlaktebehandeling 

 Zinkrecycling 



   

 

 

Elk ROTO bedrijf kan iets voor de klant betekenen waarbij de klanten in toenemende mate de 
combinatie van activiteiten van de bedrijven weten te waarderen. Het kopen, snijden, knippen, 
bewerken of zetten van staal en het verzinken, poeder coaten en natlakken van ditzelfde staal liggen 
immers veelal in elkaars verlengde. Daarnaast weten de klanten ROTO ook te vinden voor 
hoogwaardige roosterproducten en producten van strekmetaal. 
 
 
Naar de website: https://deboerstaal.nl en rotogroep.nl 
 

 
Plaats in de organisatie 

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf. De 
algemeen directeur geeft leiding aan de businessunit Staal en staalbewerking en rapporteert 
rechtstreeks aan de holdingdirectie (ROTO). Het managementteam (mt) van de businessunit bestaat 
uit de algemeen directeur, de operationeel manager en het hoofd administratie. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de formulering en implementatie van het 
ondernemingsbeleid, geeft leiding aan het managementteam en draagt zorg voor de uitvoering en 
realisatie van dit beleid binnen de (productie)vestiging(en). De algemeen directeur is 
eindverantwoordelijk voor het beleid van de organisatie, waaronder maar niet uitputtend, het 
commercieel beleid, de inkoop, de productiedoelstellingen, de investeringen, het onderhoud en de 
operationele processen van de vestiging(en).  
 
De focus ligt op het implementeren van de strategie van de businessunit waarbij beide bedrijven zich 
binnen Nederland maar ook in met name Europa (willen) profileren als de specialist op het gebied 
van het leveren van bouwpakketten aan de scheepsbouw. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de 
handelsafdeling van De Boer Staal en het leveren van snijwerk aan bedrijven actief in de constructie, 
machine- en apparatenbouw, offshore en weg- en waterbouw.     
 
Het operationele proces is in goede handen van de operationeel manager. Dit geeft de algemeen 
directeur de mogelijkheid zich met name te richten op de verkoop en handel van staal en van 
scheepsbouwpakketten.  
 
 

 



   

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 In afstemming met de holding verantwoordelijk voor de implementatie van de missie, visie en 

strategie van de businessunit en voor de doorvertaling in commercie en operatie. 

 Focus op de staalhandel, verkoop van bouwpakketten aan de scheepsbouw en van snijwerk 

binnen de machinebouw en andere sectoren. 

 Onderzoeken van de markt, het prijsbeleid en de supply chain van de diverse Europese landen. 

 Bouwen van een netwerk en intensiveren van relaties met nieuwe en bestaande klanten; het 

bezoeken van beurzen.  

 Bouwen aan en onderhouden van inkoopkanalen voor plaat- en profielstaal. 

 In staat processen te overzien en goed kunnen samenwerken en te communiceren met 

zusterbedrijven binnen de groep en eigen business unit (inkoop, administratie, expeditie, 

werkvoorbereiding en productie).  

 Er voor zorgen dat de organisatie zowel intern alsmede ook extern richting markt en klant 

optimaal presteert. 

 Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid en voor de ROA-doelstelling 

(Return on Assets) van de businessunit. 

 Verantwoordelijk voor het financiële resultaat en de daar aan gekoppelde KPI’s alsmede de 

omzetverwachting. 

 Verantwoordelijk voor het drijven, waar nodig aanpassen en bijsturen van het functioneren van 

de twee bedrijven aan de hand van vooraf opgestelde parameters en kpi’s. 

 Bewaken van het investeringsbudget van de gehele business unit. 

 

 
4. PROFIEL,COMPTENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld commercieel/ bedrijfskundig, relevante ervaring 

binnen staalhandel en/of industrie, technische affiniteit en sterke affiniteit met cijfers. 

 Inspirerend  en mensgericht leiding geven. 

 Mobiliteit, onder normale omstandigheden 30-50 % reizen binnen Europa. 

 Commercieel, ervaring met handel en conceptuele verkoop. 

 Ondernemend. 

 Analytisch sterk, neemt verantwoordelijkheid en werkt logisch en consequent. 

 Onderhandelingsvaardig en dealmaker. 

 Werkt gestructureerd en planmatig. 

 Klant-, service- en resultaatgericht. 

 Samenwerken, teamgericht en gevoel voor processen. 

 Proactief, aanjager en energiek. 

 Open, eerlijk en transparant. 

 

 



   

 

 

 Afspraak is afspraak, betrouwbaar. 

 Gedreven, passie en commitment. 

 Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels, Duits is een pré 

 

 
5. DE BOER STAAL EN DE BOER SNIJBEDRIJF BIEDEN U 
 
Het betreft een fulltime functie, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is 
marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die iemand meebrengt. Een bedrijfsautoauto 
maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
mr. Erik Batenburg 
06-12479826 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


