
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Hanze Luchttechniek 

 Vestigingsmanager  
 
 Specialist in Luchttechniek  

 
 
Standplaats:  Zwolle   
 

 
1. ORGANISATIE HANZE LUCHTTECHNIEK 
 
Hanze Luchttechniek BV in Zwolle is een toonaangevend en professioneel bedrijf, gespecialiseerd in 
het leveren en monteren van luchtkanalen en appendages in Nederland. Het leveren van kwaliteit en 
het bewaken van projectplanningen zit in haar DNA. Sinds 1970 wordt het dienstenpakket met 
succes toegepast in onder andere de sectoren utiliteit, zorg, overheid, industrie en sport. Door goed 
opgeleide medewerkers, deskundigheid en ervaring wordt voor elk (binnen) luchtkwaliteitsvraagstuk 
een passende oplossing geboden. 
 
De vestiging in Zwolle is het hart van de organisatie en van hieruit worden klanten in zowel nabije 
regio, als ook verder in Nederland bediend.  Het team van zowel binnen- als buitendienst 
medewerkers kenmerkt zich door een sterke samenwerkingsgerichte en loyale houding naar elkaar 
en de organisatie. Deskundigheid en kwaliteit staan voorop en worden in elke opdracht nagestreefd.  
 
Naar de website: https://www.hanze-luchttechniek.nl/ 

 
Plaats in de organisatie 

 
De vestigingsmanager heeft de totale leiding over de bedrijfseenheid. Je geeft leiding aan drie 
medewerkers op de binnendienst en 14-17 medewerkers (monteurs) in de buitendienst. De 
binnendienst houdt zich bezig met calculeren, projectleiding, werkvoorbereiding en tekenen.  
Je bent verantwoording verschuldigd aan de directeur-eigenaar van Hanze Luchttechniek.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als vestigingsmanager ben je verantwoordelijk voor de operationele en commerciële activiteiten van  
Hanze Luchttechniek. Je hebt het totaaloverzicht over de lopende projecten en zorgt daarbij voor een  
optimale bezetting, zowel op kantoor als op locatie. Je bent verantwoordelijk voor de commerciële,  
financiële en organisatiedoelstellingen van Hanze Luchttechniek. Je zorgt dat je weet wat er in de  
markt speelt en bij je klanten om hierop in te kunnen spelen met de bedrijfsactiviteiten. Je zet dit om 
in (jaar)plannen en draagt dit breed uit in het bedrijf middels visie en doelstellingen. Je weet wat er 
speelt in het bedrijf en geeft leiding aan een team van deskundige medewerkers om gezamenlijk op 
een zo efficiënt en klantgerichte manier uitvoering te geven aan het dienstenpakket van Hanze 
Luchttechniek.   



   

 

 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Eindverantwoordelijk voor de realisatie van de commerciële, financiële en organisatie-
doelstellingen; 

 Ontwikkelen van een visie en strategie ten aanzien van het product, de markt, de klant en de 
organisatie; 

 Uitdragen van de visie, doelstellingen en jaarplannen; 

 Opstellen van budgetten en KPI’s voor de vestiging en zorgen dat deze nagestreefd worden;  

 Verwerven van nieuwe opdrachten;  

 Het zorgdragen voor de juiste contractering en ondersteuning bieden bij het bepalen van de 
kostprijs; 

 Oplossen van operationele knelpunten; 

 Waarborgen van de kwaliteit, continuïteit, innovatie & ontwikkeling, veiligheid en 
bedrijfszekerheid van het bedrijf; 

 Aansturen van medewerkers, processen en projecten en bijsturen op resultaten; 

 Contact accountant in verband met financiële administratie; 

 Financieel-administratieve taken en verantwoordelijkheden; 

 Eindverantwoording projectadministratie; 

 Zorgdragen voor een optimaal werkklimaat en tevredenheidspeil; 

 Stimuleren van  de ontwikkeling van de medewerkers binnen het bedrijf; 

 Organiseren toolbox meetingen. 
 
 
4. PROFIEL 
 

 Minimaal HTS/HBO werktuigbouwkunde, bouwkunde of technische bedrijfskunde; 

 Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de luchttechniek of installatietechniek of 
geruime ervaring als projectleider en de ambitie om de stap naar een eindverantwoordelijke 
functie te zetten; 

 Aantoonbare leidinggevende capaciteiten;  

 Kennis van luchtbehandeling  en ventilatie systemen; 

 Ervaring en kennis met geïntegreerde contractvormen en multidisciplinaire projecten; 

 VCA-VOL opleiding; 

 Geldig rijbewijs B. 

 



   

 

 

 

 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Commercieel inzicht;  

 Autonoom; 

 Samenwerkingsgericht;   

 Goede communicatieve vaardigheden; 

 Helikopterview; 

 Stressbestendig;  

 Plannen en organiseren; 

 Betrouwbaar; 

 Loyaal; 

 Ondernemerschap; 

 Nuchter.  

 

 

 
6. HANZE LUCHTTECHNIEK BIEDT JOU 
 
Een verantwoordelijke functie waarin je de totale leiding over de bedrijfsactiviteiten hebt en leiding 
geeft aan een gemotiveerd en loyaal team waar veel deskundigheid aanwezig is. Een marktconform  
salaris wordt geboden. Het betreft een fulltime functie.  
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Nienke Rooda 
06-2915 9797 
 


