
 

 

 

 

 

 

 

 

Business Unit Manager Bouw en Industrie  Nederland

De lijntjes zijn kort, de ambitie is groot!  

Groei jij mee met onze informele organisatie en zorg jij met jouw coaching vaardigheden dat jouw team meegroeit?

__ 

CPG Europe produceert en verkoopt hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen waarmee 

de huidige bouwsector wordt geconfronteerd, op te lossen. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel 

Europa zetten we ons in om een wereld vorm te geven waarin gebouwen en constructies energie besparen, 

langer meegaan en de duurzaamheidsnormen overtreffen. 

Jouw Rol 

____ 

• In deze functie ben je commercieel verantwoordelijk 

voor de activiteiten in de prefab industrie en het 

technisch advies. Deze (potentiële) klanten bezoek 

je zelf. 

• Je stuurt het team van bouwkundige specialisten 

aan die iedere dag weer werken aan de ambitie van 

onze organisatie en de (potentiële) klanten binnen 

de professionele bouw bezoeken.  

• Je zorgt door middel van coaching en begeleiding 

dat het team optimaal presteert en zichzelf blijft 

uitdagen om mee te ontwikkelen met onze 

organisatie. 

• Je bent aanspreekpunt voor alle lopende zaken en 

ontwikkelingen binnen het bouw en prefab segment. 

• Deze functie is een spilfunctie tussen 

opdrachtgevers en de interne organisatie met 

betrekking tot het nemen van strategische 

beslissingen. 

• Je houdt marktontwikkeling binnen jouw vakgebied 

nauw in de gaten en zorgt door de juiste 

taakverdeling voor een juiste bewerking van de 

markt. 

• Jaarlijks maak je een business plan, gebaseerd op 

een praktische-, marktgerichte- en marketing 

gebaseerde benadering van de markt.  

• Je zorgt voor een heldere rapportagestructuur en 

ziet toe op een correct gebruik van het CRM 

Systeem. 

Vaardigheden en kwalificaties 

____ 

• Opleiding: HBO Bouwkunde of Commerciële 
economie aangevuld met bouwtechnische opleiding 

• Werkervaring: Minimaal 3 jaar ervaring in de bouw 
(-gerelateerde) branche in een strategische functie 

• Specifieke kennis: Kennis van de bouw en prefab 
industrie 

• Competenties: Coachen, visie, commercieel 
vermogen, luisteren, groepsgericht leidinggeven  

• Kwalificaties: Ervaring, inzicht en netwerk in de 
bouw (toelevering) in Nederland 

Voordelen 

____ 

• Team: je komt te werken in een hecht team dat er 
regelmatig met elkaar op uit gaat  

• Sfeer: elk jaar is er een jaarlijks terugkerende BBQ 
voor het hele gezin, een gezellige 
vrijdagmiddagborrel en een sfeervol kerstdiner 

• CPG: we zijn een gezonde onderneming die groeit 

• Arbeidsvoorwaarden: we bieden je uitstekende 
arbeidsvoorwaarden waaronder 30 vakantiedagen 

• Ontwikkeling: we stimuleren ontwikkeling door 
middel van coaching of het volgen van opleidingen

Contact 

____ 

We kijken uit naar jouw sollicitatie 

Spreekt deze functie je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag vóór 4 juli 2022 per e-mail. Heb je vragen over deze functie? 

Jouw vragen beantwoorden wij graag. 

 

Linda Smit, HR Business Partner Benelux  Construction Products Group Netherlands 
06 25008600 (ook via WhatsApp)  Vlietskade 1032 

ArkelHR@cpg-europe.com  4241 WC Arkel 
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