GEZOCHT: ALGEMEEN DIRECTEUR GEOTHERMIE
Ben je op zoek naar een fulltime leidinggevende functie binnen twee duurzame ondernemingen? En heb je
kennis van geothermie? Dan hebben we een uitdagende functie als directielid voor je!
ONZE ONDERNEMINGEN
Aardwarmte Vogelaer en GeoPower Oudcamp zijn gevestigd in Westland en Midden-Delfland. De twee
mijnbouwondernemingen leveren duurzame warmte aan glastuinbouwbedrijven en de gebouwde
omgeving (nu 30 MWth). Gepland staat de uitbreiding met nog een doublet van 20 MWth en de koppeling
met andere aardwarmtenetten. Als algemeen directeur geef je leiding en sturing aan de ondernemingen
vanuit een locatie in Westland.
JE BELANGRIJKSTE WERKZAAMHEDEN ZIJN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiding geven aan beide ondernemingen waarvoor je eindverantwoordelijk bent.
Zorgen voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid, het bewaken van de strategie en de
organisatorische aansturing en bewaking van de ondernemingen.
Voorbereiding van en deelname aan de directie- en aandeelhoudersvergaderingen en
voorbereiden besluitvorming.
Begeleiden, inhuren en waar nodig aansturen van de interne en externe deskundigen.
Contact onderhouden met de Coöperatie Aardwarmte Beheer Nederland.
Inhoudelijk bijdragen aan de doelstellingen van de ondernemingen en voorbereiden van
besluitvormingen.
Onderhouden van contacten met stakeholders, afnemers en partners in de sector.
Onderhouden van contacten met overheden en bevoegd gezag.
Toezicht houden op bij wet geregelde zaken en deadlines.
Begrotingen opstellen voor nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen.
Bereikbaar zijn bij urgentiegevallen en/of reparaties.
WIE BEN JIJ?

•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een hbo- of wo-niveau.
Je bent ondernemend en integer, je hebt overtuigingskracht en je kunt goed samenwerken.
Je hebt affiniteit met de Nederlandse geothermiesector of mijnbouwactiviteiten.
Je hebt gevoel voor techniek.
Je hebt leidinggevende capaciteiten en je neemt snel en adequaat besluiten.
Je hebt de passie en het enthousiasme om de warmtevoorziening van Nederland te vergroenen.
Je kunt effectief vergaderingen leiden en duidelijk communiceren en je bent gewend
presentaties te geven.
Je enthousiasme reikt verder dan een negen-tot-vijf-mentaliteit.
WAT BIEDEN WIJ JOU?

Een inspirerende baan in een duurzame en dynamische sector, met ruimte voor persoonlijke groei en
ontwikkeling.
HOE NU VERDER?
Is je interesse gewekt? Stuur dan je curriculum vitae en begeleidend schrijven naar
info@aardwarmtevogelaer.nl.

