Algemeen directeur M/V
Over ons:
Meerssen Papier, onderdeel van Marsna Paper BV, is een familiebedrijf met een roemrijk verleden, dat sinds 1838 op industriële
wijze papier produceert. Uniek voor onze fabriek is dat wij onze klanten de mogelijkheid bieden om een relatief klein volume
(1 ton) te bestellen. Dat in combinatie met het feit dat ons papier verkrijgbaar is in alle kleuren van de regenboog, eventueel
voorzien van een persing of ambachtelijk vervaardigd watermerk, maakt dat wij een echte nichespeler zijn. Op maat gesneden en
verpakt, wordt ons kwaliteitspapier wereldwijd geëxporteerd. Zo bieden wij onze klanten duizenden verschillende productcombinaties en opties. Deze bijzondere fabriek en het kantoor zijn gevestigd te Meerssen (L).
Situatieschets:
Onder leiding van de nieuwe directeur-grootaandeelhouder heeft de organisatie sinds 2015 goede resultaten behaald en een
snelle groei doorgemaakt. Ook de verwachtingen voor de komende jaren zijn veelbelovend. De directeur-grootaandeelhouder is
echter voornemens om op termijn afstand te nemen van de dagelijkse leiding van de onderneming en wil zich als gedelegeerd
commissaris richten op de langetermijnstrategie en het investeringsbeleid. Daarbij biedt hij de mogelijkheid aan zijn opvolger om
aandelen te verwerven, teneinde een hoge betrokkenheid en commitment te realiseren. Om deze reden zoeken wij voor
Meerssen Papier een algemeen directeur.
In deze nieuwe rol krijgt u alle vrijheid richting te geven aan de organisatie met betrekking tot de dagelijkse operatie (productie,
sales & technische dienst), veiligheids- en kwaliteitsaspecten, maar ook energiereductie en personele aangelegenheden zullen
deel uitmaken van uw takenpakket. De organisatie kent een cultuur waarin medewerkers tot op heden veel vrijheid hebben
binnen hun functioneren. Als sleutelfunctionaris bent u een proactieve, doortastende en krachtige leider die belast is met de
dagelijkse besturing binnen onze complexe en snel veranderende maakindustrieomgeving. In deze voltijds functie op basis van
40 uur, rapporteert u aan de directeur-grootaandeelhouder.
Functie-eisen:
· Hbo of wo werk- en denkniveau (bijv. bedrijfskunde) en minimaal vijf jaar werkervaring in een vergelijkbare functie met
aantoonbaar succesvol resultaat
· Ondernemend
· Een energieke onafhankelijke (om)denker
· Bestuurlijk cijfermatig denkniveau
· Organisatorisch sterk, ervaring met het efficiënter maken van processen
· Affiniteit met de maakindustrie
De gewenste persoonskenmerken voor deze bestuurder betreffen: authentiek met sterke commerciële, organisatorische en
empathische kwaliteiten. Omgevingsbewust, betrokken en beschikbaar voor collega’s. Goed ontwikkelde communicatieve
vaardigheden, gecombineerd met een hoge mate van stijlflexibiliteit. Als algemeen directeur bent u doelgefocust, heeft u
een sterke voorwaartse energie, een goede fatsoensnorm en bent u in staat snel te analyseren, schakelen en anticiperen.
Wij bieden:

Een dynamische en interessante werkomgeving in een maatwerk/maakindustrie, waar elke dag anders is. U treft
een team aan met een hoge mate van betrokkenheid. De salariëring is in lijn met de uitdagingen die deze functie
biedt waarbij het verkrijgen van aandelen tot de mogelijkheden behoort.
Interesse?
De werving en selectie wordt verzorgd door onze Manager Human Resources & General Services. Uw sollicitatie,
voorzien van een op de functie toegesneden cv en motivatie, kunt u ons toesturen via het e-mailadres
sophie.pluim@meerssen-papier.com. Wij behandelen uw sollicitatie uiteraard vertrouwelijk. Een psychologisch
onderzoek/assessment kan deel uitmaken van de procedure.

