Commercieel Directeur
Robertpack
system integrator – nichespeler – gezonde groei
Locatie: Zwolle

Onze opdrachtgever
Onze opdrachtgever Robertpack, gevestigd in Zwolle, is al meer dan 45 jaar actief als system
integrator van robotsystemen. Deze robotsystemen worden ingezet in met name de
voedingsmiddelenindustrie voor handling, pick & place, verpakken in dozen/kratten en
(de)palletiseren. Het bedrijf levert zowel stand-alone robotinstallaties als complete turn-key
verpakkingslijnen.
Met ruim 30 medewerkers worden toonaangevende A-merken bediend in binnen- en
buitenland. Dit ervaren team van technisch specialisten ontwikkelt mechanische en
besturingsoplossingen in eigen beheer. Het leveren van klantspecifieke maatwerkoplossingen
onderscheidt het bedrijf van zijn concurrenten. De centrale thema’s binnen Robertpack zijn dan
ook: innovatie, maatwerk en klantpartnerschap.Onlangs heeft Wadinko (regionale
investeringsmaatschappij) een belang genomen in Robertpack om te ondersteunen in groei en
opvolging. Om het tweekoppige Directieteam van Robertpack te versterken en op termijn de
Algemeen Directeur op te volgen, zijn wij voor Robertpack op zoek naar een Commercieel
Directeur.

De positie
Als Commercieel Directeur krijg je de taak om de Robertpack-organisatie verder te
professionaliseren, met behoud van het bestaande DNA. Het succes van de onderneming komt
voort uit pragmatisme, korte lijnen en vakmanschap. De hoge mate van customer intimacy in
combinatie met maatwerkoplossingen vormen het fundament van de organisatie die klaar is
om zich verder te ontwikkelen en door te groeien. Er ligt een mooie uitdaging om beter inzicht te
krijgen in de verschillende product-markt-combinaties en hoe die kansen te benutten. Je wordt
uitgedaagd om de directie en de organisatie mee te nemen in een strategische visie naar de
(on)mogelijkheden van Robertpack.

vandegroep.nl

Je krijgt de taak om op zoek te gaan naar de beste match tussen de competenties van
Robertpack en de markt. Daarbij onderzoek je de product-markt-combinaties die qua
technisch specialisme en winstgevendheid het best passen bij de organisatie. Door pro-actief
de markt te bewerken zorg je er met jouw accountmanagers voor dat de mooiste en best
passende projecten worden binnengehaald. Als Commercieel Directeur ben je zelf
verantwoordelijk voor een aantal key-accounts.
Je zoekt en ontwikkelt de groeistrategie voor Robertpack, waarbij het vakmanschap en
innovatieve vermogen van de organisatie op een zo rendabel mogelijke manier worden ingezet.
Je bent daarin sparringpartner van de Operationeel Directeur en zoekt naar verbetering binnen
de bestaande organisatie en het bestaande proces. Je voert samen de discussie over C-to-O,
standaardisering van (delen van) de oplossingen, het brengen van meer structuur en de borging
hiervan in systemen.

Wie zoeken we
Je beschikt over een technische opleiding (bv. Werktuigbouwkunde) op minimaal HBO-niveau,
bij voorkeur aangevuld met een bedrijfskundige opleiding. Je hebt managementervaring
opgedaan, waarvan een aantal jaren in een verantwoordelijke positie als Algemeen Directeur,
Commercieel Directeur of Business Unit Manager. Deze ervaring heb je bij voorkeur opgedaan
bij een system integrator of een machinebouwer. Je hebt een trackrecord in het op- en
uitbouwen van organisaties, zowel commercieel als bedrijfskundig.Je zoekt op termijn naar
een uitdaging als eindverantwoordelijke van een innovatieve en technische onderneming die je
in een aantal jaren uitbouwt tot een nog professionelere en succesvollere organisatie. Je hebt
een pragmatische, hands-on instelling en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent
ondernemend, vasthoudend, enthousiast en denkt in kansen. Je voelt je thuis in een Zwolse
no-nonsense cultuur.

Onze opdrachtgever biedt
Een zeer veelzijdige managementpositie in een bedrijf met een sterke marktpositie en
innovatief karakter. Je komt te werken in een organisatie die in beweging is. Het bedrijf gaat
een nieuwe fase in. Veel dynamiek, resultaatgerichtheid en collegialiteit, verweven met
technische vakkennis. Een rol die de geschikte kandidaat veel werkruimte en vrijheid biedt met
daarnaast een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.
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