Voor onze opdrachtgever, InforIT, zijn wij op zoek naar een

Algemeen Directeur
Fulltime / Oss
Over InforIT
InforIT, opgericht in 1995, is een niche speler in de markt van logistieke software. Met name binnen de
markt van vloeibare logistiek heeft InforIT een significante aanwezigheid. Vanuit haar specifieke expertise
liggen er in deze markt volop kansen. Verdere groei van het bedrijf is dan ook één van de speerpunten.
InforIT ontwikkelt zich continu en zet in op doorontwikkeling van leading edge IT-tools om haar klanten in
staat te stellen hoogwaardige logistieke oplossingen aan te bieden. Zij heeft een aandeelhouder achter zich
staan met een sterke focus op continue verbetering en innovatie in de gehele supply chain.
De organisatie blijft zich continu ontwikkelen en wordt gekenmerkt door een informele sfeer. De producten
van InforIT zijn een combinatie van bestaande applicaties die onderhouden worden met bewezen
technologie en innovatieve markt- of custom-made oplossingen in .net technologie.
InforIT heeft ca. 25 medewerkers en is gevestigd in Oss. De eigenaar van InforIT is Den Hartogh Logistics, een
internationaal opererend en groeiend familiebedrijf dat gespecialiseerd is in bulk-logistieke chemische
diensten. InforIT opereert als een zelfstandig bedrijf en heeft diverse logistieke klanten.
De positie van algemeen directeur wordt momenteel ad interim ingevuld. InforIT is op zoek naar een vaste
functievervuller voor deze uitdagende positie.

Wat verwacht InforIT van de Algemeen Directeur?
De algemeen directeur is een pragmatische ondernemer en leider. Een directeur met ervaring op het gebied
van software delivery. Commerciële ervaring is een must.
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor:
• Het realiseren van een gezond bedrijfsresultaat.
• Het dagelijks leidinggeven aan het InforIT team.
• Het verder ontwikkelen en uitvoeren van de (groei)strategie / het masterplan.
• Het realiseren van commerciële groei.
• Het motiveren, coachen en sturing geven aan medewerkers.
• Sparring partner voor de medewerkers: Software developers, service engineers en support desk.
• Relatie onderhouden met het senior management van de belangrijke klanten.
• Het stimuleren en supporteren van stakeholdermanagement binnen de klant community.
• Het realiseren en stimuleren van continuous improvement.
• Het signaleren van trends in logistiek en in software development en met het team vertalen naar
software-oplossingen.

Wat is de plaats in de organisatie?
De algemeen directeur van InforIT opereert als zelfstandig directeur. Vanuit de aandeelhouders structuur
rapporteert hij aan de Group Finance Director van Den Hartogh Logistics.

Welke functie-eisen zijn van belang?
•
•
•
•
•
•
•
•

Succesvol track record als algemeen directeur, ondernemer.
Eindverantwoordelijk geweest voor een zelfstandige organisatie of business unit (en daarmee
bedrijfskundige kennis en ervaring).
Visie op het gebied van supply chain in transport/logistiek.
Ervaring als eindverantwoordelijke software-development.
Ervaring met commerciële verkoop van software en ICT-diensten.
Ervaring met aansturing leveranciers op het gebied van ICT-diensten / contractmanagement.
Ervaring met het managen van IT-professionals en IT-management.
Last but not least: ervaring met en plezier in stakeholdermanagement.

Kortom: MBA-profiel met brede hands-on ervaring en een enthousiasmerende persoonlijkheid.
Persoonlijke eigenschappen
• Strategische en analytische vaardigheden
• Motivator, inspirator
• Ambitieus
• Besluitvaardig, duidelijk
• Commerciële drive, klantgericht
• Pragmaticus die visie kan overbrengen
• Stevige persoonlijkheid
• Communicatief sterk
• People manager

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?
Herpositionering: InforIT heeft haar toekomstige koers uitgezet, zij is de software-leverancier voor de
logistieke sector. De algemeen directeur bouwt mee aan deze nieuwe positionering en verdere groei van
InforIT. Een ideale rol voor een pragmatische ondernemer.
Kansen zien en benutten: De logistieke sector is uitermate interessant, er gebeurt veel en er liggen kansen
voor InforIT. Als algemeen directeur heb je hier een scherp oog en gevoel voor waar kansen liggen voor de
specifieke dienstverlening van InforIT en benut je deze ook.
Participeren: Op termijn is er de mogelijkheid om te participeren in de onderneming.

Tot slot
Voor deze positie geldt een salaris dat past bij de zwaarte van de functie (circa € 110K vast en € 16K variabel)
met goede secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. leaseauto).

Sollicitatie
Indien deze functie u aanspreekt en u meent aan de gestelde kwalificaties te voldoen, dan zien wij uw reactie
graag tegemoet. U kunt direct solliciteren via dit formulier op onze website. In het veld Opmerkingen geeft u
aan ‘Directeur InforIT’

Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met
Hans Buijze of Marleijn de Groot van Schaekel & Partners.
hansbuijze@schaekel.nl of marleijndegroot@schaekel.nl

Over Schaekel & Partners
De beste mensen worden gevonden
Organisaties die de ambitie hebben de beste mensen aan te trekken, werken met Schaekel & Partners. In onze visie wordt
de beste kandidaat voor een positie namelijk gevonden, deze meldt zich niet vanzelf. Schaekel & Partners kent hen of vindt
hen. Wij bieden bedrijven een objectieve keuze van kandidaten. Dat is onze kracht.
Wij richten ons op management- en specialistische functies rondom de bedrijfsvoering met een focus op Operations & ICT.
Schaekel & Partners is opgericht in 1987 en gevestigd in Utrecht.

