Voor een van onze opdrachtgevers, Den Hartogh, zijn wij op zoek naar een

Group ICT Director
Fulltime / Rotterdam
Over Den Hartogh
Den Hartogh is een vooraanstaande, specialistische dienstverlener in bulklogistiek voor onder meer de
chemische industrie. Het bedrijf is wereldwijd actief in 24 landen en heeft vestigingen op 43 verschillende
locaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Dit familiebedrijf bestaat 97 jaar. Wereldwijd telt het
bedrijf meer dan 1.500 medewerkers.
Den Hartogh beschikt over moderne bedrijfsmiddelen waaronder tankcontainers, droge-bulk containers,
tanktrailers en vrachtwagens. Eerder is zij uitgeroepen tot beste werkgever in de sector Logistiek en
Transport. Veiligheid en operational excellence zijn onlosmakelijk verbonden met de cultuur dit bedrijf.
Dit internationale familiebedrijf kent een open en ondernemende cultuur. Het leeft bij Den Hartogh!
Vanwege het vertrek van de huidige functievervuller is de positie van Group ICT Director vacant.

Wat wordt verwacht van de Group ICT Director?
ICT is een belangrijk onderscheidend vermogen voor Den Hartogh. De Group ICT Director moet weten wat er
speelt op ICT / technologiegebied, heeft daar een heldere visie op. Weet deze visie met overtuiging uit te
dragen en daadkrachtig te vertalen om business doelstellingen te realiseren. Is gefocust op het creëren van
meerwaarde aan het bedrijf en haar klanten. Doet dit proactief.
De Group ICT Director is verantwoordelijk voor de internationale ICT-organisatie van dit bedrijf dat met
verschillende Business Units wereldwijd actief is en geeft hier richting aan. De internationale ICT-organisatie
is in opbouw en moet verder vormgegeven worden. Daarnaast verzamelt de Group ICT Director informatie
over relevante ontwikkelingen in ICT-technologie, wet- en regelgeving etc. Vertaalt deze naar strategisch en
operationeel beleid. Zorgt ervoor dat alle benodigde ICT-tooling, processen en systemen beschikbaar zijn
voor de business en bijdragen aan de realisatie van de korte- en lange-termijndoelstellingen van het bedrijf.
ICT binnen dit bedrijf betreft service management, application management, business intelligence en
software development.
De Group ICT Director:
• Heeft een sleutelpositie in een toonaangevend internationaal bedrijf.
• Is P&L verantwoordelijk voor het ICT-budget.
• Geeft leiding aan de internationale ICT-organisatie.
• Zorgt ook voor een continue, kostenefficiënte en stabiele beschikbaarheid van de software en
hardware.
• Zorgt voor ontwikkeling, implementatie en onderhoud van het beleid rondom ICT, inclusief
procurement, distributie en asset management.
• Ontwikkelt en regelt de planning en het budget voor de ICT-activiteiten om ervoor te zorgen dat in- en
externe resources worden gebruikt om de beste dienstverlening te leveren.
• Overziet de implementatie en onderhoud van de technologische infrastructuur in lijn met de
groeidoelstellingen, veranderende business-eisen en technologische ontwikkelingen.
• Zorgt ervoor dat ICT-systemen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

•
•
•
•

Heeft een leidende rol in het managen van het ICT-projecten portfolio betreffende BPI, connectivity en
business software development. Is verantwoordelijk voor het alignen van deze projecten.
Houdt overzicht op de voortgang van lopende ICT-projecten en/of systeemimplementaties en stuurt bij
waar nodig.
Zorgt continue voor optimale werkprocessen.
Bouwt en onderhoudt partnerships.

Daarnaast:
• Is continue alert op nieuwe trends en ontwikkelingen in ICT en technologie. Is nieuwsgierig en
betrokken.
• Heeft strategisch inzicht in ICT en kan zijn of haar visie goed overbrengen, kan anderen overtuigen, de
organisatie en mensen meenemen, toont eigenaarschap. Is daarnaast voldoende hands-on om
problemen van alledag op te lossen. Ofwel: heeft een groot realiserend vermogen.
• Stevige persoonlijkheid.
• Zelfstarter, proactief.
• Staat voor de internationale ICT-organisatie, voor het team, haalt het beste uit zijn / haar medewerkers,
motiveert en coacht.
• Bezoekt af en toe grotere internationale kantoren van het bedrijf.
• Heeft ervaring in het werken in een netwerkorganisatie met verschillende stakeholders.
• Laat zijn of haar ego thuis. Samenwerken en mensen in hun kracht zetten, daar draait het om.

Wat is de plaats in de organisatie?
De Group ICT Director rapporteert aan de Group Finance Director. Hij of zij geeft leiding aan de ICTorganisatie en is daarnaast lid van het Senior Leadership Team.

Welke kwalificaties, ervaring en vaardigheden zijn van belang?
•
•
•
•
•
•
•
•

Academisch (wo) werk- en denkniveau. Studie op gebied van informatica.
Ervaring in een eindverantwoordelijke ICT-positie in een internationaal opererend bedrijf.
Aantoonbare ervaring in het vakgebied ICT in een organisatie met logistiek processen.
Kan de vertaalslag maken van ICT naar de business en vice versa.
Ervaring met agile werken, projectmatig werken, Lean IT etc. Heeft ruime ervaring in het leiden van ICTprojecten.
Uitstekende stakeholder management - of beïnvloedingsvaardigheden.
Ervaring in het coachend leiding geven aan teams.
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?
•
•

Internationaal familiebedrijf: De Group ICT Director heeft een leidende rol in een internationaal
familiebedrijf met ambitieuze groeidoelstellingen. Het bedrijf kent een open en ondernemende cultuur.
ICT-ontwikkelingen: Nieuwe ontwikkelingen in ICT zijn voor Den Hartogh uitermate relevant. Sterker
nog: deze zijn bepalend voor het onderscheidend vermogen. De Group ICT Director is de sleutelfiguur
die in staat moet zijn complexe technologische ontwikkelingen te vertalen naar de business om
daarmee meerwaarde voor het bedrijf te creëren. Samen met de business kan een grote bijdrage
worden geleverd aan de koers en groei van de organisatie.

•

Netwerkorganisatie. De Group ICT Director heeft contacten op verschillende niveaus (van strategisch
tot en met operationeel) en moet in staat zijn mensen te overtuigen en draagvlak te creëren. Zij
opereren vanuit verschillende krachtenvelden, zowel in- als extern. Voor de Group ICT Director is dit een
kans en uitdaging, omdat hij of zij in staat is mensen te motiveren om gewenste doelen te bereiken.

Tot slot
Voor deze positie gelden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

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 ‘Group ICT Director Den Hartogh’.

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

