De Laarberg BV is een organisatie die is opgericht door de gemeenten Berkelland en Oost Gelre.
Deze overheids BV heeft als doel het realiseren van een regionaal bedrijventerrein in de
Achterhoek Oost. Hierbij streeft de BV naar het duurzaam versterken van de economische
concurrentiepositie van de regio en het verbeteren van het werk -, woon- en leefklimaat binnen de
regio. Het bedrijventerrein de Laarberg zet zich op de kaart als dé vestigingsplaats voor bedrijven
in de maakindustrie, agrofood industrie en biobased technologie. Gebiedsonderneming de
Laarberg is gevestigd in Groenlo.
Voor de gebiedsonderneming de Laarberg zijn wij op zoek naar
een ondernemende directeur
(ca. 1,5 dag per week)
De functie
De directeur gaat de BV uitbouwen door verkoop van gronden aan nieuw te vestigen
ondernemingen. Dit betekent in de praktijk dat de directeur in staat zal moeten zijn om vertrouwen
te winnen van zeer uiteenlopende partijen, om binnen korte tijd een aantal zichtbare resultaten te
boeken en om verkopen te realiseren voor de BV. Hij/zij is dan ook een communicator die
gemakkelijk netwerken bouwt en goed bekend is met de regio waarin de BV zich begeeft. De
directeur bestuurt de organisatie en is verantwoordelijk voor alle bijbehorende operationele
aspecten. Hij/zij wordt daarbij ondersteund door diverse disciplines en een projectsecretariaat.
De BV heeft geen eigen personeel in dienst. De directeur zorgt ervoor dat de BV samen met haar
stakeholders als een team functioneert en heeft binnen en buiten de BV gezag, zowel
bestuurlijk/politiek als bij ondernemers en belangengroepen
De statutair directeur van de BV rapporteert aan de Raad van Commissarissen.
De visie van de Laarberg is vastgelegd.
Uw profiel
een slagvaardig netwerker die zich gemakkelijk beweegt tussen ondernemers
beweegt zich gemakkelijk op publiek terrein
affiniteit en bekendheid met grondexploitatie;
een enthousiasmerende ondernemer/acquisiteur;
passende ervaring en opleiding.
Ons aanbod
Een deeltijdfunctie binnen een uitdagende en innovatieve werkomgeving met veel dynamiek en
diversiteit. Naar verwachting is de gemiddelde tijdsbesteding 1,5 dag per week met een maximum
van 88 dagen per jaar. Honorering is marktconform en vindt plaats middels een in rekening te
brengen uurtarief. Kandidaten worden uitgenodigd hun verwachtingen ten aanzien van het tarief
kenbaar te maken in de sollicitatiebrief.
De aanstelling heeft een looptijd van in eerste instantie twee jaar met een verlengingsoptie.
Nadere informatie
Meer informatie is te vinden op www.laarberg.nl.
Sollicitatieprocedure
De sollicitatiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen. De
commissie wordt ondersteund door de Concernopdrachtgever Bedrijfsvoering van de gemeente
Berkelland, de heer C.D.H. van Hoeve. De AVA van de BV benoemt uiteindelijk de directeur.
U kunt solliciteren tot 6 februari 2019. De eerste gespreksronde is gepland op 12 en 13 februari.
Solliciteren kan via www.werkeningelderland.nl.
Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met: de heer C.D.H. van Hoeve (06-18201114)
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met: Mr. J.G.P. Goorhuis , voorzitter van de
Raad van Commissarissen. (06-22930809).

