
      

  FUNCTIEPROFIEL  
  

  

    Energie Service Noord West (ESNW)  

  commercieel manager 

  

 Standplaats: Alkmaar        

  

  

1. Energie Service Noord West 

Energie Service Noord West (ESNW) te Alkmaar is een toonaangevend én leuk bedrijf met ruim 120 

gemotiveerde medewerkers. ESNW is een commanditaire vennootschap (CV) met 43 

installatiebedrijven als eigenaar. Het doel is de beste service leveren in Noord-Holland!  Dit service- en 

onderhoud levert ESNW aan Cv-ketels, warmtepompen, koeling en luchtbehandeling. Of het nu de 

technologie van vandaag is of die van morgen, de klant kan altijd op ESNW rekenen. Het motto luidt: 

Service waar je energie van krijgt. Klanten zijn particulieren, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven.  

 

De CV kent een één laags bestuursmodel (de board) met daarin de drie niet uitvoerend-bestuursleden 

en de directeur. 

  

Naar de website: https://www.esnw.nl  

 

  

2.  PROFIEL  

  

• Doel van de functie: Het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen van de 

afdeling Markt & Techniek (Commercie) en mede invulling even aan het commercieel beleid 

van ESNW.  

• Resultaatgebieden: omzet, marge, klanttevredenheid, kennisniveau ESNW (technische), 

retentie. 

• Verkoopdier met conceptuele skills. 

• Leiding aan team van 8-10 medewerkers en samen inzetten op groei. Veel buiten bij de klant. 

 

 

• De commercieel manager is verantwoording schuldig aan de directeur voor wat betreft alle 

werkzaamheden en is lid van het managementteam. 

• De kaders worden gevormd door het beleid van ESNW, procesbeschrijving, budget, 

commerciële doelstellingen en strategie waarbinnen de werkzaamheden moeten 

plaatsvinden. 

https://www.esnw.nl/


      

• De commercieel manager neemt zelfstandig alle beslissingen noodzakelijk voor de realisatie 

van het strategisch en operationeel plan van de betreffende afdeling; en overlegt met de 

directeur ESNW en collega-managers over afdeling overstijgende aspecten. 

 

3.  TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

   

• Het aan de hand van een globale jaardoelstelling opstellen en realiseren van strategisch, 
commercieel- en operationeel plan voor de afdeling. 

• Verantwoordelijk voor prijsbeleid en acties. Zowel online, ‘offline’ en marktcommunicatie.  
• Organiseert de verkoop van producten en diensten van ESNW, gebruikmakend van de 

beschikbare resources in de organisatie. 
• Stelt de randvoorwaarden voor de beschikbaarstelling van mensen en middelen. Stemt deze 

af binnen de organisatie. 
• Richt binnen de bestaande organisatie een marktgerichte, doelmatige en flexibele 

commerciële organisatie in. 
• Bewaakt ontwikkelingen in techniek en markt en zet deze om naar doelstellingen voor ESNW. 
• Zorgt dat kennis van techniek en markt binnen ESNW wordt gedeeld en geborgd. 
• Bewaakt de budgetten, realisatievoortgang en overige afgesproken doelstellingen. Stuurt bij 

waar nodig. 
• Levert de door de controller gevraagde gegevens en informeert de directeur en het MT. 
• Zorgt voor kwaliteit & veiligheid en de kwaliteitsborging van producten en diensten van ESNW. 
• Het leidinggeven aan de medewerkers op een zodanige wijze dat zij opgeleid, toegerust en 

gemotiveerd zijn voor hun taak, er een prettige sfeer en klimaat heerst en de doelstellingen 
van de afdeling gerealiseerd worden. 

• Inplannen c.q. verdelen werkzaamheden over de medewerkers. 
• Creëren van een positief en stimulerend werkklimaat. 
• Vertegenwoordigen van de afdeling binnen ESNW. 
• Werven, selecteren en beoordelen medewerkers conform formatieplan. 
• Signaleren van opleidingsbehoeften van medewerkers en gelegenheid geven tot het volgen 

van opleidingen. 
• Invulling geven aan personeelszorg. 

 
 

 

4.   COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN  

  

• Hbo/vwo-diploma in een commerciële, technische of marketing richting, eventueel  
              aangevuld met relevante cursussen op de gebieden financiën en HR beleid. 
• Meerjarige leidinggevende ervaring in commerciële managementfunctie omgevingen.    
• Ondernemend, commercieel, gevoel voor kansen en business development. 
• Analytisch en conceptueel sterk 
• Extravert, gedreven. Energiek en ambitieus 
• Probleemoplossend en initiatiefrijk 
• Klantvriendelijk  
• Doelmatig  



      

• Integer 
• Contracteren 
• Besluitvaardigheid 
• (kunnen) Delegeren 
• Leidinggeven  
• Resultaatgericht 
• Verantwoordelijk  
• Creatief 
• Stressbestendig 
 

 

5. Energie Service Noord West  BIEDT U  

  

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van een 40-urige werkweek. (36 uur is 

bespreekbaar). 

  

       

 CONTACT  

  

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  

mr. Erik Batenburg - senior consultant regio West 

06-12479826  

erik.batenburg@beljonwesterterp.nl  


