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Flowfirm, ontstaan in 2015, is een snelgroeiende specialist op het gebied van proces- en 
installatietechnologie voor de Food en Pharma sector. Flowfirm verzorgt advisering, engineering, 
design, ingebruikname en projectmanagement voor het bouwen en installeren van nieuwe of aanpassen 
van bestaande procesinstallaties. Flowfirm is specialist in levering, installatie, projectmanagement 
tijdens de installatie en onderhoud van complete productielijnen. Flowfirm is in staat zowel standaard- 
als maatwerkoplossingen te leveren en is een belangrijke partner op het gebied van duurzaamheid. 
Gestart als lasbedrijf is de onderneming door autonome groei en overnames inmiddels uitgegroeid tot 
een integrale turn key contractpartij voor gerenommeerde klanten zoals o.a. Coca Cola, Bavaria, 
FrieslandCampina, Heineken en Arla Foods.  
Flowfirm heeft 3 vestigingen, in Veghel, Emmen en Nieuwkuijk. Dagelijks werken ruim 150 professionals 
en circa 70 flexwerkers aan de meest optimale oplossingen voor klanten. De cultuur is te omschrijven 
als familiair, mensgericht, niet hiërarchisch en legt de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. 
 
Flowfirm is de afgelopen jaren hard gegroeid, waarbij de grootte en complexiteit van de projecten fors is 
toegenomen. Ook voor de komende jaren verwacht de onderneming verdere (autonome) groei. 
Vanwege de omvang van de onderneming en de hierbij horende strategische en operationele 
vraagstukken inclusief verdere professionalisering, heeft de huidige Algemeen Directeur en oprichter 
van Flowfirm, alsmede de directie besloten een nieuwe Algemeen Directeur te werven die de 
onderneming naar de volgende fase brengt. Zelf zal hij zich primair richten op business development, 
sales en projectreviews. 
 

ALGEMEEN DIRECTEUR 
 

Bevlogen people manager met een ondernemende instelling 
 
Als Algemeen Directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de 
onderneming en de behaalde resultaten. Je definieert de lange termijn visie en strategie samen met het 
managementteam en vertaalt dit naar meerjarenplannen, het tactische beleid alsmede de operationele 
organisatie. Je hebt oog voor markt- en klantontwikkelingen en wat deze betekenen voor de (door-) 
ontwikkeling en innovatie van producten en diensten van Flowfirm. De klanten van Flowfirm zijn zeer 
divers, zowel qua omvang als activiteiten. En dat geldt ook voor de vraagstukken die zij neerleggen bij 
Flowfirm. Dit vraagt om een heldere marktafbakening en een doelgerichte profilering. Hierbij hoort een 
organisatiemodel dat de verwachte verdere groei kan absorberen.   
Je bent voorzitter van het managementteam en geeft direct leiding aan 8 medewerkers. Je hebt oog 
voor talenten en ontwikkeling en creëert de randvoorwaarden voor je directieteam om optimaal te 
presteren en coacht hen daarin. Als verbindend en inspirerend leider weet je een resultaatgerichte 
cultuur te smeden met de juiste scherpte en professionaliteit, zonder afbreuk te doen aan de 
mensgerichtheid en ondernemerschap. Je managet op relevante prestatie-indicatoren en stuurt bij 
wanneer nodig. Daarbij weet je draagvlak te creëren om het juiste tempo van verandering in te zetten.  
Je realiseert een efficiënte, effectieve bedrijfsvoering op alle niveaus waarbij taken, 
verantwoordelijkheden, processen en systemen adequaat zijn ingericht.  
Je ruime ervaring in de aansturing van technische projectorganisaties en je passie voor techniek maakt 
je een gesprekspartner op alle niveaus. Zelf overtuig je door resultaten te laten zien, je hebt een 
commerciële drive en track record en bent in staat de propositie van Flowfirm bij strategische klanten te 
verbreden. 
Je snapt welke informatiebehoefte er is bij de verschillende interne en externe stakeholders en je 
communiceert op de juiste, zorgvuldige wijze. Je rapporteert aan de aandeelhouders van Flowfirm. 
Standplaats is Veghel, uiteraard bezoek je regelmatig de andere vestigingen. 
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Je ervaringsprofiel: 
• Afgeronde hbo/academische opleiding in de techniek (WTB/Technische Bedrijfskunde) 
• Meerjarige ervaring als eindverantwoordelijke binnen een technische projectenorganisatie 
• Aantoonbaar track record met operational excellence en client intimacy 
• Ervaring met het managen van strategische accounts 
• Ervaring met het optimaliseren van een organisatiestructuur  
• Affiniteit met automatisering  
• Uitstekende beheersing Engelse taal 
 
Je competentieprofiel: 
• Ondernemende kartrekker 
• Bevlogen professional met visie en strategisch inzicht 
• Peoplemanager en verbinder 
• Sterk beïnvloedingsvermogen en in staat draagvlak te creëren 
• Organisatorisch en procesmatig sterk 
• Resultaat- en doelgericht 
• Pragmatisch 
 
Wat bieden we? 
• Prima salaris, passend bij de zwaarte van de functie en omvang van de organisatie 
• Variabele beloning 
• Auto van de zaak 
• Passende overige secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Een integrale managementrol binnen een ambitieuze onderneming 
 
Interesse? 
Herken je je in dit profiel en ben je geïnteresseerd, stuur dan je cv en motivatie naar: werving@kruger.eu 
onder vermelding van Algemeen Directeur Flowfirm. 
Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met: 
Frank van der Hagen of Suzan van de Bilt van Kruger via 010 - 212 1922 
 
Sluitingsdatum van deze vacature is 3-1-2023 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure 
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