Wij zijn op zoek naar een

Directeur / Bestuurder
rdgKompagne is de grootste adviseur en leverancier in Nederland op het gebied van
communicatiehulpmiddelen en aangepaste bedieningen voor mensen met een handicap.
Wij zijn een vooruitstrevende en snelgroeiende organisatie met enthousiaste en gedreven
mensen. In de buitendienst, in de werkplaats en op kantoor, samen gaan we voor het beste
voor onze cliënten. rdgKompagne heeft verschillende vestigingen in Nederland.

Uw functie
In deze eindverantwoordelijke functie geeft u leiding aan de circa 60 gedreven medewerkers,
verspreid over Nederland, van rdgKompagne.
U zorgt voor het behouden en uitbreiden van de sterke marktpositie, vanuit een heldere visie
en strategie. Dit vraagt van u het nodige ondernemerschap. Als lid van de directieraad van
Roessingh draagt u bij aan het realiseren van de Roessingh strategie.
U realiseert de groeidoelstelling van rdgKompagne en neemt daar initiatieven toeJaarlijks stelt
u de begroting op en overlegt deze met de aandeelhouder, de Raad van Bestuur van Roessingh.
Als statutair directeur/bestuurder bent u gesprekspartner van de ondernemingsraad. U
onderhoudt en bouwt contacten op met onder andere zorgverzekeraars en leveranciers.
U blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Wij vragen
U beschikt aantoonbaar over een academisch werk- en denkniveau met een ruime ervaring
in een integraal verantwoordelijke managementpositie. U bent ondernemend en in staat
medewerkers te laten groeien. Bij voorkeur heeft u ervaring met dan wel sterke affiniteit
met het werkveld. U bent benaderbaar en beschikt over een doortastende leidinggevende
stijl. U communiceert helder en betrekt medewerkers bij veranderingen en bent gericht op
samenwerken. U bent in staat om een visie te ontwikkelen en in praktijk te brengen aangaande
het vergroten van de mogelijkheden voor verdere groei en ontwikkeling van rdgKompagne.
Daarnaast bent u een behendig onderhandelaar.

Wij bieden
Wij bieden u een arbeidsovereenkomst van 32 – 36 uur per week voor onbepaalde tijd. Het
salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie, binnen de kaders van WNT
normering.

Informatie
Voor meer informatie betreffende de functie kunt u zich telefonisch richten tot dhr.
R. Spanjers Raad van Bestuur Roessingh tel. 053-4875385 of tot dhr. A. Reitsma, hoofd
Personeel & Organisatie, tel. 053-4875422. Een uitgebreid functieprofiel kunt u opvragen
via personeelsinfo@roessingh.nl.

Hoe u kunt reageren
U kunt uw sollicitatie, inclusief uitgebreid CV, tot 18 december 2021 richten aan dhr. A. Reitsma,
hoofd Personeel en Organisatie via www.zorgselect.nl (vacaturenummer 73181).
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 10 of 12 januari 2022. Een assessment kan deel
uitmaken van de selectieprocedure.
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