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Brink Climate Systems 
   Technisch Directeur 

 
        “Voor elke ademhaling het verschil maken” 

 
 
Standplaats:  Staphorst   
 

 
1. ORGANISATIE BRINK CLIMATE SYSTEMS 
 

"Our dream is to make you flourish in life by providing you with the most excellent air 
possible. Day in, day out". 

 
Bij Brink Climate Systems te Staphorst zetten ca. 250 collega’s zich dagelijks in voor deze droom. Het 
bedrijf ontwikkelt en fabriceert innovatieve klimaatoplossingen van topkwaliteit.  
 
Gezonde binnenlucht heeft een positieve invloed op ons dagelijks leven. Het verbetert onze 
gezondheid, maakt ons gelukkiger, geeft ons meer energie en kan zelfs onze levensverwachting 
verlengen. Helaas is de lucht die we ademen niet automatisch de lucht die we nodig hebben. De 
droom van Brink is om dat te veranderen en excellente binnenlucht bereikbaar te maken voor 
iedereen. Met de oplossingen van Brink voor ventilatie (HRV), verwarming, koeling, bevochtiging en 
fijnstoffilters kan Brink haar droom waarmaken; mensen voorzien van excellente lucht.  
 
Brink is een ambitieus, dynamisch en innovatief (internationaal) bedrijf wat onderdeel uitmaakt van 
de Duitse Centrotec SE Group dat zich gespecialiseerd heeft in energiezuinige technologie voor 
gebouwen. Centrotec is actief in meer dan 50 landen. Brink Climate Systems heeft zelf vier 
vestigingen in Nederland, één in Duitsland, één in Frankrijk en een productielocatie in Macedonië. 
Kenmerkend voor de cultuur binnen de organisatie is de grote samenwerkingsgerichtheid, het 
zoeken naar synergie en het leren van elkaar, “Day in, day out”.  
 
Naar de website: https://www.brinkclimatesystems.nl 

 
Plaats in de organisatie 
U vormt samen met de Managing Director de tweehoofdige directie van Brink Climate Systems. U 
legt verantwoording af aan de board van Centrotec SE Group. 
 
2.  FUNCTIE 
 
U bent samen met de Managing Director eindverantwoordelijk voor de formulering en 
implementatie van het ondernemingsbeleid. Binnen de directie bent u verantwoordelijk voor de 
technische disciplines binnen het bedrijf. U stuurt de afdelingen R&D, productie (inclusief 
Macedonië) en QHSE aan.  
 



   

 

 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Geeft richting aan strategische projecten op het gebied van innovatie en productontwikkeling. 

 Vertaalt het organisatiebeleid naar de operatie en heeft overzicht op de effecten ervan voor R&D en 
productie.  

 Focus op continu verbeteren van processen; adresseren van verbetermogelijkheden, omzetten in 
projecten/acties en deze monitoren met heldere KPI’s. 

 Doorontwikkelen van de organisatie op het gebied van kwaliteit. 

 Peoplemanagement; u heeft niet alleen oog voor uw teamleden, maar stimuleert ze ook in hun 
ontwikkeling.  

 In staat zijn processen te overzien, goed te kunnen samenwerken en te communiceren met 
zusterbedrijven binnen de groep. 

 Verbindende rol binnen Brink, de Brink Groep en Centrotec en met derden. U bouwt een netwerk 
op binnen en buiten Centrotec en zorgt voor synergie en samenwerking. 

 
4. PROFIEL, COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN  

 

 Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van luchttechniek.  

 Ruime ervaring op directieniveau met het aansturen van een technische productieorganisatie en 

R&D, bijvoorbeeld binnen de apparatenbouw. 

 Ervaring binnen een complexe internationale organisatie en verandermanagement. 

 Gewend om met KPI’s te werken. 

 Kennis van LEAN manufacturing, continuous improvement en supply chain. 

 Inspirerend en mensgericht leidinggeven. 

 Analytisch sterk, neemt verantwoordelijkheid en werkt logisch en consequent. 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden en sociaal vaardig. 

 Samenwerkingsgericht, teamgericht en gevoel voor processen. 

 Proactief, aanjager en energiek. 

 Open, eerlijk en transparant. 

 Uitstekende beheersing van Nederlands, Engels en Duits. 
 
5. BRINK BIEDT U 
 
Bij Brink Climate Systems kunt u bijdragen aan de droom van het bedrijf zoals hierboven beschreven.  
U bent dagelijks bezig met actuele thema’s als duurzaamheid, energiebesparing en de toepassing van 
innovatieve technologieën. Het betreft een fulltime functie, met goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Inschaling is marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die u 
meebrengt.  
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
 
mr. Erik Traas 
executive consultant 
06- 2242 0742 


