
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Anonieme opdrachtgever 

 Commercieel Directeur  
 

 Verbindend, conceptueel, inspirerend 

 
 
Standplaats:  Noord-Nederland   
 

 
1. ORGANISATIE  

 
Onze opdrachtgever, gevestigd in Noord Nederland, bevindt zich in de commerciële / zakelijke 
dienstverlening. Het snel groeiende bedrijf heeft circa 100 medewerkers, verspreid over 
verschillende locaties. Authenticiteit en aandacht voor elkaar en de buitenwereld zijn belangrijke 
pijlers in de cultuur van de organisatie.  
 
 Kennis van zaken is een belangrijk goed en er wordt dan ook veel geïnvesteerd in interne 
(door)ontwikkeling van mens en organisatie.  
 
De organisatie heeft ambitie en zoekt hiervoor een commercieel directeur die de visie en ingezette 
strategie door vertaalt naar de business en de commerciële organisatie wederkerig in lijn brengt met 
de interne organisatie. 

 
Plaats in de organisatie 
 

U rapporteert aan de aandeelhouders, werkt nauw samen met het hoofd van de interne organisatie  
en geeft leiding aan de gehele commerciële organisatie, welke is verdeeld over verschillende  
werklocaties. 
 
2.  FUNCTIE 

Op strategisch en tactisch niveau bent u verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de 
commerciële organisatie. Er ligt een mooie basis in de vorm van een jaarplan en meerjarenplan voor 
de komende periode. Uw taak is dit te implementeren in de commerciële organisatie en daarin de 
verbinding te leggen met de bedrijfsvoering. U weet hierin de verdieping aan te brengen als het gaat 
om het zichtbaar maken van resultaten en het verhaal achter de cijfers. U begeleidt het commerciële 
team, dat zich direct richt op de operationele dienstverlening om de vertaalslag te maken van de 
organisatie doelen naar de haalbare dagelijkse praktijk. 

U bent zichtbaar, verbindend leidinggevend, en weet een brug te slaan met de rest van de 
organisatie. U bouwt aan en stimuleert een positieve en motiverende werkcultuur waarin 
eigenaarschap, openheid en transparantie, servicegerichtheid, vakmanschap en een professionele 
houding met ruimte voor reflectie centraal staan.  

U stelt zich positief kritisch op, toetst voorgenomen besluiten en denkt mee in de richting waarin de 
organisatie zicht beweegt. U vertaalt de visie en strategie naar uitvoerbare doelen in de commerciële 



   

 

 

 

 

 

 

organisatie en werkt hierin planmatig en procesmatig met een menselijke blik om het team hier in 
mee te nemen.  U identificeert kansen en bedreigingen op continuïteit en kosten en bewaakt de 
samenhang met de doelstellingen van de organisatie. U creëert een klimaat waarin betrouwbare en 
professionele dienstverlening zich verder ontwikkelt.  
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Medeverantwoordelijk voor de strategie en vertaalt deze naar de operatie. 

 Leidinggeven aan commerciële organisatie, bestaande uit circa 30 personen, verspreid over 

meerdere locaties.  

 Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en realisatie van alle commerciële activiteiten. 

 Signaleert kansen, vertaalt deze naar passende invulling in de organisatie. 

 Verantwoordelijk voor alle onderdelen binnen de commerciële organisatie. 

 Onderhoudt externe netwerk- en relatie contacten. 
 
4. PROFIEL 
 

 Bedrijfskundige of aanverwante opleiding op HBO+ niveau. 

 Kennis van en ervaring met het aansturen van een commerciële, dienstverlenende organisatie in 

de volle breedte. 

 Ervaring met leiding geven en sales 

 U bent een autoriteit op commercieel vlak en weet anderen hiermee te inspireren 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Open, benaderbaar. 

 Conceptueel. 

 Analytisch. 

 Verbindend. 

 Toekomstgericht  

 Communicatie (overtuigingskracht). 

 Samenwerken. 

 Sensitief. 

 Reflectief 

 
6. ONZE OPDRACHTGEVER BIEDT U 
 
Een functie met verantwoordelijkheid in een organisatie met ambitie, waar kwaliteit en nuchterheid 
voorop staan. Een marktconform salaris. 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Nienke Rooda, 06-29159797 
In verband met vakantie kunt u in de periode van 23 augustus tot en met 3 september voor nadere 
informatie contact opnemen met: 
Renate van der Zijl, 06 53309186 


