Business Unit Manager
Mourik Industrie B.V.
Op- en uitbouw van een professionele onderhoudsorganisatie
Locatie: Zuidwest Nederland

Onze opdrachtgever
Onze opdrachtgever, Mourik, is een Nederlands familiebedrijf met ruim 80 jaar ervaring. Mourik
is uitgegroeid tot een internationaal opererend concern met een omzet van ruim 475 miljoen
euro en circa 2000 medewerkers in de sectoren (petro)chemie, energie, infrastructuur, bouw en
milieu. Circa driekwart van de omzet realiseert Mourik in Nederland waar de kernactiviteiten
zijn ondergebracht in de divisies Industrie, Infra, Internationaal en BlueAlp.
De divisie Industrie is al ruim vijftig jaar een betrouwbare partner op het gebied van technische
dienstverlening in de (petro)chemische industrie, staal-, metaal-, energie-, food-, en
milieusector. De kracht van het bedrijf is dat er vanuit een cleaning en mechanisch perspectief
integraal, multidisciplinair onderhoud wordt aangeboden. Mourik positioneert zich hiermee als
een innovatieve en “one point of contact”-speler.De divisie Industrie is onderverdeeld in een
drietal regio’s (Zuid, Midden en Noord) die van hieruit de key-accounts bedienen. Veelal is
Mourik Industrie vertegenwoordigd met een Business Unit op het terrein van de klant.
De regio Zuid is in beweging en groeit sterk. Hier heeft Mourik onlangs een nieuw groot contract
verworven. De contractwaarde bedraagt zo’n €25 mln. per jaar en omvat multidisciplinair
onderhoud en projecten voor een aantal locaties.
Voor het opzetten van een nieuwe complete projecten- en onderhoudsorganisatie (welke naar
verwachting gaat bestaan uit zo’n 100 medewerkers), het inrichten van de processen en het
uitvoeren van de werkzaamheden conform contract zijn wij momenteel op zoek naar een
Business Unit Manager.

De positie
Als Business Unit Manager bent u het gezicht en het aanspreekpunt van Mourik voor de
opdrachtgever. U draagt zorg voor de adequate bedrijfsvoering, de dagelijkse aansturing van de
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BU en daarbinnen het correct laten uitvoeren van onderhoud en projecten. Daartoe stuurt u de
operationele organisaties aan die o.a. bestaan uit uw Site Managers op de productielocaties. U
bent P&L-verantwoordelijk en rapporteert aan de Regio Directeur Mourik Industrie Zuid.
Samengevat zijn uw taken en verantwoordelijkheden onder meer:
•Het op een actieve manier vertegenwoordigen en presenteren van Mourik bij de
opdrachtgever(s);
•Het zorgdragen voor een goede beheersing van financiële resultaten, registratie van
administratieve afwikkelingen en tijdige en correcte facturering en debiteurenbeheer;
•Het creëren van permanente aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen;
•Het zorgdragen voor goed contractmanagement en relatiebeheer (multi-level
stakeholdermanagement);
•Het toezicht houden op de correcte uitvoering en naleving van kwaliteit, veiligheid- en
milieuaangelegenheden conform de daarvoor bestaande procedures en regelgeving;
•Het structureren van de operationele processen in een ad hoc onderhouds- en
projectenomgeving.

Wie zoeken we
Wij zijn op zoek naar een ondernemende manager, beschikkend over minimaal een HBOopleiding (WTB, AOT), aangevuld met meerjarige relevante werkervaring binnen gelieerde
sectoren (bijvoorbeeld op het gebied van plantmaintenance of ervaring in de industriële
aannemerij). U bent hands-on, weet prioriteiten te stellen en bent in staat om structuur aan te
brengen in project gestuurde organisaties. U heeft ervaring met het managen van stops/
turnarounds en het professionaliseren en optimaliseren van onderhoudsprocessen.
U staat sterk in uw schoenen, bent stressbestendig en proactief. U bent een teamspeler met
overtuigingskracht, beschikkende over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel naar
de klant als uw collega’s. U beschikt over een grote dosis probleemoplossend vermogen,
zakelijk inzicht en goede onderhandelings- en besluitvaardigheden. U weet zich goed te
bewegen binnen de verschillende organisaties (klant vs. eigen organisatie). U beschikt over een
helikopterview, hangt boven de materie en bent een procesdenker. Met uw kennis van
onderhoud bent u tevens in staat om af te dalen naar de operatie indien dat nodig
is.Ondernemerschap, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en resultaatgericht zijn
kernwoorden die het profiel van de kandidaat complementeren. U heeft oog voor de mens en
kunt op alle niveaus, zowel in- als extern, effectief communiceren. U bent bekend met de
dynamiek van familiebedrijven en beschikt over het vermogen om te gaan met weerstand en op
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alle niveaus van de organisatie te acteren. U beheerst de Nederlandse en de Engelse taal. U
bent woonachtig in het Zuiden van Nederland of verhuisbereid.

Onze opdrachtgever biedt
Een uitdagende, veelzijdige en zelfstandige baan binnen een in haar branche toonaangevende
organisatie met als kenmerken; hands-on, korte communicatielijnen, informele werksfeer en
ondernemerschap.
U krijgt veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid, met de kans uzelf verder te
ontwikkelen. Het bedrijf zoekt een manager die zich graag voor de lange termijn aan het bedrijf
wil committeren. Daarnaast biedt Mourik goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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