
Wij zijn op zoek naar een gedreven en ambitieuze bedrijfsleider die ons bedrijf in de regio verder 
op de kaart gaat zetten. Als bedrijfsleider ben je het gezicht van de vestiging.  
We zoeken een iemand met de juiste mentaliteit en drive. Als jij die persoon bent… dan zoeken 
wij jou!

Functie
Zoals de functietitel al beschrijft, jij bent verantwoordelijk voor het bedrijf. Jij hebt leiding over de collega’s 
en verzorgt de begeleiding en hebt supervisie over de projecten en de dagelijkse gang van zaken. Je bent 
commercieel, operationeel en financieel verantwoordelijk voor Servicegroep Twente. Je dient als  
vraagbaak voor opdrachtgevers, andere externe partijen en bent verantwoordelijk voor de onderhandelingen 
met toeleveranciers en opdrachtgevers. Hiernaast geef je sturing aan de collega’s en weet hen ook te  
motiveren, te coachen en dit doe jij op een zo efficiënt mogelijk manier. Hiernaast ben je alert ten aanzien 
van ontwikkelingen met betrekking tot elektro- en installatietechniek en initieer je mogelijke verbeteracties. 
Je stemt bedrijfsprocessen af, dus visie op procesmanagement is belangrijk. Je leeft procedures na die be-
trekking hebben op KAM. Een zeer afwisselende en uitdagende baan bij een groeiende organisatie.

Functie-eisen
• MBO-4/HBO-opleiding  

(installatietechnische richting); 
• Commercieel inzicht;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Leidinggevende capaciteiten;
• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een  

soortgelijke functie;
• Representatieve en enthousiaste uitstraling;
• Innovatief, transparant, betrouwbaar en  

betrokken;
• Accuraat en stressbestendig;
• Analytisch denkvermogen en doeltreffend;
• Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Flexibele, collegiale en klantgerichte instelling.

Servicegroep Twente
Servicegroep Twente is dé partner op het gebied van duurzaam beheer, onderhoud van technische  
installaties en inspecties. We werken aan de meest uiteenlopende opdrachten voor scholen, zorginstellingen, 
woningbouwcorporaties, overheid en semi-overheid. Maar ook voor andere klanten stropen wij onze  
mouwen graag op. We denken mee en geven advies. Dankzij extra aandacht voor bewoners en  
eindgebruikers en onze persoonlijke aanpak zorgen we altijd een passende oplossing.

Wat bieden wij jou?
• Marktconform salaris;
• Fulltime dienstverband;
• Een aanstelling met uitzicht op een vast 

contract;
• Een uitdagende en afwisselende baan binnen 

een groeiende organisatie;
• Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen 

en cursussen.

Ben je enthousiast over de bovenstaande vacature? 
Stuur dan een motivatie en CV, bij voorkeur per e-mail, naar 
dhr. Schulte. Gegevens: w.schulte@schulte-energie- 
techniek.nl of per post naar Schulte Energie & Techniek, 
t.a.v. dhr. Schulte, Sombeekweg 11, 7591 AV in Denekamp. 
Voor vragen over de vacature kunt u ook bellen naar 0541 
352520, Wim Schulte.


