
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Havecon Horticultural Projects 

 operationeel directeur 
 
 Binnen dynamische en groeiende onderneming 

 
 
Standplaats:  Bleiswijk   
 

 
1. HAVECON HORTICULTURAL PROJECTS 
 
Havecon Horticultural Projects, met hoofdkantoor in Bleiswijk en kantoren in Canada en 
Bosnië, is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en bouwen van hightech turnkey 
glastuinbouwprojecten met vooral de focus op de Europese, Canadese en Amerikaanse markt. 
De projecten worden gerealiseerd naar de eisen en wensen van de klant en variëren in 
omvang, teeltsoorten en locaties. In verschillende buitenklimaten bieden zij een mooie 
Nederlandse oplossing voor een gecontroleerd teeltklimaat. De focus binnen Havecon 
Horticultural Projects ligt op het realiseren van projecten. Binnen de multidisciplinaire 
projecten werken Research & Business development, Calculatie, Verkoop, 
Projectmanagement, Werkvoorbereiding, Marketing, Administratie, Productie, Inkoop & 
Logistiek nauw samen. De cultuur is informeel, warm en gedreven.  
 
 
Naar de website: https://www.havecon.com 
 

 
Plaats in de organisatie 
U maakt deel uit van een driekoppig directieteam, dat verder bestaat uit de CEO, die ook 
de rol van Chief Sales Officer vervult en een CFO. U geeft leiding aan de managers van de 
afdelingen Export (Projectmanagement), Research & Business Development en Inkoop & 
Logistiek( waar ook Productie onder valt).  

 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Vanuit uw standplaats Bleiswijk wordt u verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
operationele beleid binnen Havecon Horticultural Projects. De organisatie groeit en het is aan 
u om deze groei vanuit Operations ook daadwerkelijk te realiseren. U bent daarbij 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bent sparringpartner van de CEO. 
 

http://www.havecon.com/


   

 

 

 

 

 

 

U geeft de dagelijkse leiding en sturing aan uw team binnen Havecon Horticultural Projects, 
dat betrokken is bij de projectuitvoering. Bij alle facetten van de projecten bent u zeer nauw 
betrokken. Uw visie op Operations weet u overtuigend uit te dragen, u creëert draagvlak, 
professionaliseert de (interne) bedrijfsprocessen en behoudt overzicht. 
 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Verantwoordelijk voor de optimale operationele aansturing, de verdere professionalisering van 
de bedrijfsprocessen en het realiseren van de operationele bedrijfsdoelstellingen. 

 Geeft leiding aan managers Export (Projectmanagement), Research & Business Development en 
Business plannen en Inkoop &Logistiek. 

 Eindverantwoordelijk voor de realisatie van alle projecten vanaf verkoop tot en met 
eindoplevering alsmede alle service. 

 Bewaken van onder andere de kwaliteit, efficiency en klanttevredenheid. 

 Budgetverantwoordelijkheid voor de toegewezen projecten (budget, planning en kwaliteit). 

 Toepassing van een mensgerichte managementstijl en creëren van teamgeest. 

 Professionalisering van de afdelingen en stimuleren en motiveren van het team. 

 Het opstellen en bewaken van de project rapportages. 

 Knelpunten in de projecten tijdig constateren en oplossen. 

 Verbeterinitiatieven voorstellen binnen het directieteam om vervolgens deze door te voeren en 
de organisatie naar een hoger plan te brengen en te verankeren in de werkprocessen. 

 
 
4. PROFIEL 
 

 Hbo/wo-afgeronde opleiding (bijvoorbeeld technisch/bedrijfskundig/commercieel) met bewezen 
relevante (internationale) werkervaring in de industrie en affiniteit met/interesse in de agri-
/glastuinbouwsector. 

 Technische kennis en/of affiniteit met techniek. 

 Als spil in de vele facetten bezit u die mensengerichte managementstijl om de mensen te 
motiveren zelf verantwoordelijkheid te willen en durven nemen. 

 Een kritische blik op processen en planningen en capabel om snel verbeteringen door te voeren. 

 Initieert en realiseert continu verbeterprocessen en veranderprocessen en ervaring met 
verandermanagement. 

 Uitstekende beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Helicopterview  

 Gedreven, energiek en hands-on. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Brede Leidinggevende stijl (stijlflexibiliteit, mensgericht, coachend en stimulerend). 

 Analytisch sterk. 

 Klant- en servicegericht. 
 Oplossingsgericht, daadkrachtig en gewend om snel te kunnen schakelen. 



   

 

 

 

 

 

 

 Samenwerkingsgericht en teamspeler. 
 Stressbestendig en met een no-nonsense mentaliteit. 

 Flexibel en resultaatgericht. 

 Proactief en initiatiefrijk. 

 Gedreven, energiek. 

 

 
6. HAVECON HORTICULTURAL PROJECTS BIEDT U 
 

 Veel vrijheid om de functie naar eigen inzicht in te vullen, met ruimte voor eigen ideeën en 
creatieve oplossingen. 

 Een open bedrijfscultuur en een enthousiast team met leuke collega’s. 

 Intensief klantcontact in een markt waarin zij een sterke marktpositie hebben. 

 Een marktconform salaris. 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Een goed pensioenplan. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
mr. Erik Batenburg 
06-12 47 98 26 
erik.batenburg@beljonwesterterp.nl  
 

mailto:erik.batenburg@beljonwesterterp.nl

