
 
 
Vanwege groei en door ontwikkeling van de organisatie en onze flinke ambitie zijn we op zoek naar 
een deskundige  

 

Manager Bedrijfsvoering 
  
 
Wat word je opdracht 
Je zorgt ervoor dat de belangrijkste ondersteunende beleidsterreinen, namelijk Financiën, IT en HR, 
professioneel worden ingevuld. Dat betekent onder andere dat maandelijkse 
managementrapportages worden opgesteld en gepresenteerd aan de DGA. Ook stuur je de 
financieel/administratieve afdeling aan en ben je verantwoordelijk voor de IT omgeving en het HR 
beleid. Je komt met beleidsvoorstellen vanuit je MT rol. De organisatie waar je voor verantwoordelijk 
bent, richt je in aan de hand van de gewenste output en doelstellingen. 
 
Hoe ga je dat doen 
Gezien de zwaarte van de functie bepaal je grotendeels zelf je werkwijze, uiteraard de bestaande 
processen en bedrijfscultuur in acht nemend.  
 
Wat breng jij mee 

 Een afgeronde HBO/WO Opleiding Bedrijfseconomie/Bedrijfskunde, 

 Je hebt 5-7 jaar werkervaring,  

 Je bent een sterke overtuigende persoonlijkheid, 

 Je bent een sparringpartner op directieniveau, 

 Je bent ondernemend; je durft risico’s te nemen en bent gedreven, 

 Je bent nauwkeurig en kwaliteitsbewust, 

 Je hebt oog voor details maar verliest de grote lijnen niet uit het oog, 

 Je woont in de regio. 
 
Wat krijg je ervoor terug 

 Een uitdagende job bij een zeer gezond en groeiend bedrijf 

 Een passend salaris en de middelen die nodig zijn om je werk te doen 

 Ruimte voor groei in een snelgroeiende organisatie 

 Een topteam met leuke collega’s, veelal jonge mensen 
 
Wie is Hans de Baat 
Hans de Baat Olieprodukten B.V., opgericht in 1990, is een zelfstandige, onafhankelijke 
oliegroothandel. Wij zijn groot in kleine leveringen, over de hele Benelux hebben wij onze klanten. 
Ons motto is dat onze klanten altijd een volle tank moeten hebben. Wij leveren daarom continuïteit. 
Snelheid en flexibiliteit zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Hans de Baat Olieprodukten BV is 
met recht “de betrouwbaarste en grootste brandstofleverancier voor kleine stortingen” 
 
Solliciteren 
Voor een uitgebreid functieprofiel kun je mailen naar Arko Veefkind, Manager Bedrijfsvoering a.i., 
arko@hansdebaat.nl. Je sollicitatie kun je voor 30 januari naar hetzelfde mailadres sturen. Als je 
meer info wilt bel dan even: 0183-62 93 92 
 

 


