
Hoofd bedrijfsbureau (m/v) aluminium ramen, deuren,

kozijnen en gevels
Spoed! Per direct

● Onbepaalde of bepaalde tijd

● 24 tot 38 uur

● HBO, MBO+

Missie

Jij zorgt voor een gezonde, succesvolle orderstroom binnen de organisatie. Als hoofd bedrijfsbureau
weet je op een professionalise wijze het bedrijfsbureau te managen en alle teamleden op hun
talenten in te zetten. Van aanvraag tot werkvoorbereiding zorg je dat jouw team het werk soepel
door de organisatie laat lopen.

De organisatie

Slump-Fictorie Hoogeveen BV is gespecialiseerd in aluminium ramen, deuren en gevels van hoge

kwaliteit voor de utiliteitsbouw. Slump-Fictorie is al meer dan 100 jaar een betrouwbare en

wendbare kwaliteitspartner voor haar opdrachtgevers. Slump-Fictorie heeft ambitie. Wij staan aan

de vooravond van een opwindende transformatie. Wij blijven ons opnieuw uitvinden en we gaan

investeren in onze toekomst. Omdat wij hard groeien zijn wij opzoek naar nieuwe collega’s.

Wat ga je doen:

Jij weet slim en effectief goede werken binnen te halen, zorgt ervoor dat in de productie en montage
alles in 1 keer goed gaat dankzij de goede voorbereiding, je bewaakt de gehele order flow en je
onderhoudt relaties met de klanten en weet hoe je ze fan laat worden. Je werk bestaat 4
werkvlakken:

1. Jij geeft leiding aan je team en hebt een helicopterview op het gehele proces. Je weet het

beste uit je collega’s te halen en je weet ze boven zichzelf uit te laten groeien en je weet op

tijd bij te sturen waar nodig.

2. Jij werkt mee. Jij levert net als je teamleden een bijdrage aan het proces. Naar gelang je

achtergrond en ervaring kan dit zijn met calculatie, werkvoorbereiding, tekenen of verkoop.

3. Jij onderhoudt relaties met klanten voor, tijdens en na de opdracht.

4. Daarnaast geef jij een boost aan de organisatie door jouw kennis, kunde en ervaring in te

zetten om met elkaar, dagelijks een stukje te groeien.

Plek in de organisatie

● Samen met hoofd productie en hoofd montage vorm je het kernteam van de organisatie.
● Jij valt direct onder de algemeen directeur.
● Je bent direct in contact met de klanten en draagt hierbij uit waar Slump-Fictorie voor staat.
● Je interne klanten zijn de Montage en Productie.
● jij geeft leiding aan een team van  6 tot 8 personen met daarin de rollen: aanvraag, calculatie,

verkoop ,tekenaar, werkvoorbereiding, planning.

Eindverantwoording

● Jij selecteert welke aanvragen in behandeling worden genomen en welke niet.
● Jij geeft leiding aan de calculatoren en ziet toe op een juiste calculatie met de juiste

calculatienormen.



● Jij weet de offertes succesvol om te zetten naar orders.
● Jij zorgt voor een goed gevulde orderportefeuille wat resulteert in een stabiele, goed gevulde

werkvoorraad.
● Jij geeft leiding aan de tekenaars en ziet toe op juiste tekeningen voor klanten,  productie en

montage.
● Jij geeft leiding aan de werkvoorbereiding en ziet toe op juiste voorbereiding voor productie en

montage.
● Jij zorgt voor een actuele project planning waarin alle belangrijke zaken goed zijn

gedocumenteerd en de projecten administratie altijd up to date is.
● Jij neemt de leiding in het afstemmen van de verschillende afdelingsplanningen.
● Je zorgt voor de juiste teamsamenstelling en laat mensen uit  je team groeien.

Wat is jouw achtergrond en ervaring?

● Jij hebt bij voorkeur ervaring met kozijnen of toelevering aan de bouw
● je hebt ervaring met leidinggeven aan teams
● Ervaring in Orgadata, Autocad, Bim, Revit, ERP, Brixcad of HiCad is een pré

Vaardigheden

● Glasheldere communicatieve vaardigheden
● Organisatievermogen
● Punctueel en accuraat
● Verantwoordelijkheidsgevoel
● (Situationeel) leiderschap
● Daadkracht
● Kwaliteitsgerichtheid

Wat hebben wij jou te bieden?

● Een serieus salaris boven CAO met goede arbeidsvoorwaarden dat past bij wat jij brengt.
● Winstuitkering
● Voldoende ontplooiingskansen
● Opleidingsmogelijkheden
● Prettige werkkring met een open, collegiale sfeer
● Ben je ZZP'er? Wij denken graag met je mee!

Bouw jij mee aan de fundatie voor onze volgende succesvolle 100 jaar?

Solliciteer vandaag nog en stuur ons je CV met een korte en krachtige motivatie toe via de website of

via vacatures@slump-fictorie.nl.

Vragen over de vacature? Neem gerust contact op met onze recruiter Jeroen via 0528-283866 of

vacatures@slump-fictorie.nl.
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