Resato Waterjet Cutting Technology B.V. (hierna: Resato Waterjet) ontwikkelt, produceert en levert
waterjet snijmachines. Tevens biedt Resato Waterjet parts, onderhoud en service. Belangrijkste
afzetmarkten zijn de Benelux, Duitsland en Frankrijk (de zogeheten ‘A-landen’) waar de onderneming
ook eigen sales- en servicemensen heeft. Daarnaast verkoopt Resato Waterjet binnen andere landen,
met name in Europa, deels via distributeurs. Eindafnemers zijn vooral maakbedrijven, veelal actief in
sheet metal processing, maar bijvoorbeeld ook in steenbewerking en composietmaterialen.
Resato Waterjet biedt een compleet pakket aan systemen en is als technology owner in staat om
eigen techniek toe te voegen waardoor een optimaal product gewaarborgd is.
De productie is op order en is modulair ingericht. Ca. 30 medewerkers werken dagelijks aan het
succes van deze onderneming, binnen een cultuur die te omschrijven valt als betrokken, passioneel
en samenwerkingsgericht.
Sinds 2014 is investeringsmaatschappij Pindustry als meerderheidsaandeelhouder toegetreden, de
overige aandelen zijn in handen van de oprichter. In 2021/2022 is Resato Waterjet als separate
zelfstandige entiteit bijna geheel ontvlochten uit Resato International om volledig autonoom
invulling te geven aan de verdere gezonde groei. Deze ontvlechting zal dit jaar definitief afgerond
zijn. Resato Waterjet is gevestigd in Assen. Zie ook: www.resato.com
De ontvlechting uit Resato International is bijna afgerond en uitgevoerd door een interim Managing
Director. Derhalve hebben de aandeelhouders besloten om nu de werving op te starten voor een

Managing Director
Integraal Manager

Commercieel

Technische affiniteit

Internationaal

Praktische mkb’er

Als Managing Director ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten van de onderneming en direct
betrokken bij alle facetten van de bedrijfsvoering. Je zorgt dat de geformuleerde visie en strategische
richting vertaald wordt naar het tactische beleid en de operationele organisatie. Er is vanwege de
ontvlechting al invulling gegeven aan het organisatiemodel en de personele bezetting waarbij voor
een aantal staffuncties gebruik wordt gemaakt van de shared services vanuit Resato International. De
Managing Director zorgt voor een optimale inrichting van de organisatie en realiseert een efficiënte,
effectieve bedrijfsvoering op alle niveaus waarbij taken, verantwoordelijkheden, processen en
systemen adequaat zijn ingericht en er sprake is van een shared services SLA die recht doet aan de
behoeften van Resato Waterjet.
De verzelfstandiging van Resato Waterjet maakt de weg vrij voor een verdere gecontroleerde
winstgevende groei met aandacht voor servitization, inclusief het bijbehorende verdien- en
(internationale) distributiemodel. De Managing Director geeft hier invulling aan. Als verbindend en
inspirerend leider versterk je de cultuur gericht op eigenaarschap, verantwoordelijkheid en initiatief
en stimuleer je samenwerking. Je hebt oog voor de talenten van medewerkers en weet deze
optimaal te benutten.
Vanuit je ruime ervaring in de aansturing van technisch gedreven maakbedrijven (bij voorkeur ook
met ervaring in de machinebouw) met eigen R&D en engineering ben je gewend te managen op basis
van een heldere planning en budget en je stuurt op de afgesproken KPI’s. Je bent op de hoogte van
de markt- en klantontwikkelingen en vertaalt deze, door je technische affiniteit, naar een realistische
technology roadmap.
Zelf overtuig je door resultaten te laten zien. Je combineert een technische en operationele diepgang
met een commercieel track record waarbij je aantoonbare successen hebt behaald in zowel de
acquisitie van nieuwe als het laten groeien van bestaande klanten, samen met je team. Consultative
selling is je tweede natuur en je hebt ervaring met serviceconcepten.
Je coacht je salesteam op klantverbreding en -verdieping. Je brengt internationale ervaring en weet
relaties op de juiste niveaus te bouwen.

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.
Resato Waterjet is een relatief kleine onderneming, dit vraagt een pragmatische professional die op
alle niveaus kan schakelen.
De Managing Director rapporteert aan de aandeelhouders. Standplaats is Assen, reizen is onderdeel
van deze rol.
Ervaringsprofiel
- Afgeronde hbo-/academische opleiding op technisch niveau (WTB, Electro, Mechatronica)
- Eventueel aangevuld met een bedrijfskundige/MBA-opleiding
- Minimaal 5 jaar eindverantwoordelijke P&L-ervaring binnen een industrieel technisch
maakbedrijf/machinebouwer
- Internationale ervaring
- Ervaring met servitization
- Commercieel trackrecord B2B
- Beheersing Engelse taal in woord en geschrift, Duits en/of Frans is een pré
Competentieprofiel
- Verbindend manager met een teamgerichte aanpak
- Uitstekende communicator met een overtuigende stijl
- Veranderkundig sterk, brengt rust en stabiliteit
- In staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, houdt overzicht en inzicht en geeft richting
- Resultaat- en doelgericht
- Pragmatisch, no-nonsense mentaliteit
- Klantgericht
Interesse?
Herken je je in dit profiel en ben je geïnteresseerd, stuur dan je cv en motivatie in het Engels naar:
werving@kruger.eu onder vermelding van MD Resato Waterjet.
Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met Frank van der Hagen of Wouter
van Tienhoven van Kruger via 010 - 212 1922.
Sluitingsdatum van deze vacature is 5 september 2022.
Een (online) assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure

