ALGEMEEN DIRECTEUR
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Directeur ben je eindverantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke en financiële
doelstellingen van LSNed. Je geeft sturing aan de onderneming (13 fte, voornamelijk HBO opgeleide
professionals) en bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en executie van de
strategiebepaling. Je legt hierbij verantwoording af aan de Raad van Beheer. In deze rol ben je het
boegbeeld van de organisatie en secretaris van het bestuur. Dit betekent dat je een sterke
persoonlijkheid hebt, maar ook toegankelijk bent voor alle lagen van de organisatie. De organisatie
maakt op dit moment een belangrijke verandering door, namelijk herpositionering van de organisatie in
het bredere perspectief van buisleiding opgaven. Door te werken aan de inrichting van optimale
dienstverlening worden taak en talent zo veel als mogelijk aan elkaar gekoppeld. Als inspirerend leider
weet je wat er zowel binnen als buiten de organisatie speelt. Je gaat nauw samenwerken met je
medewerkers en allerlei stakeholders en je motiveert en inspireert hen.
Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden omvatten:
 Verantwoordelijk voor een goede profilering bij externe partners en realiseert en onderhoudt
strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met onder andere het rijk, de provincie, de
gemeente, het waterschap en relevante brancheverenigingen;
 Draagt met enthousiasme de rol en positie van de stichting in het maatschappelijk veld uit;
 Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen en de
vertaling hiervan naar de diverse beleidsvelden gebaseerd op de strategische koers;
 Treedt op als kritische sparringpartner en levert een bijdrage aan het verder professionaliseren
van het team en zorgt voor een lerende organisatie met een veiligheidscultuur die leert van fouten
en proactief hiermee omgaat;
 Je geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, weet kansen te benutten en zoekt
samenwerking met andere partijen;
 Draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie en houdt hierbij rekening met de
maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met
elkaar te verbinden;
 Zorgdragen voor het opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;

FUNCTIE-EISEN/OPLEIDING
De ideale kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding op WO-niveau, dan wel minimaal op
Bachelor-niveau. Een solide technische basis qua opleiding of achtergrond is gewenst. Je hebt ruime
ervaring in het uitoefenen van een eindverantwoordelijke functie en ervaring met integraal
management. Je bezit een sterk netwerk in zowel het (industriële) bedrijfsleven als ook (semi)overheid. Daarnaast heb je ruime ervaring met stakeholdermanagement en belangenafwegingen.
Aanwezige kennis op het vlak van buisleidingen (transport) is een pré. Je beheerst de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift.

PERSOONLIJKHEIDSEIGENSCHAPPEN
Je bent een mensgerichte leidinggevende die in staat is om de vertaalslag te maken naar de juiste
eisen voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de assets van LSNed. Respect, heldere
communicatie, aanspreekbaarheid en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden voor je.
Stressbestendigheid en een gezonde dosis relativeringsvermogen met een pragmatische instelling
kenmerken jou. Ook is de politieke-bestuurlijke context waarin LSNed opereert jou niet vreemd. Je
bent zichtbaar en toegankelijk en zoekt mensen op in het werkproces. Tot slot ben je in staat om
strategisch, tactisch en operationele doelen en mensen met elkaar te verbinden.

BEDRIJFSINFORMATIE
LSNed is beheerder van de buisleidingenstraat van ca. 80km lang en biedt een ongestoord en
duurzaam gebruik van de leidingenstraat voor kabels en leidingen, waarbij veiligheid en milieu
centraal staan. Waar problemen rondom milieu, verkeersdrukte en veiligheid bovengronds toenemen,
biedt ondergronds transport oplossingen.
Transport door leidingen:
 Is veilig, snel en duurzaam;
 Vermindert wegverkeer;
 Draagt bij aan een gunstig klimaat;
 Is onzichtbaar en stil;
 Biedt mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik.
LSNed gelooft er dan ook in dat ondergronds transport de toekomst heeft. Deskundigheid en
professionaliteit is de basis. Bij het beheer en onderhoud van het tracé gaat men altijd voor wat zij
noemen ‘operational excellence’. Hierbij wordt de samenwerking met de klanten en de omgeving
steeds belangrijker.
Bij veel nieuwe duurzame initiatieven en projecten, bijvoorbeeld op gebied van warmte, CO2, waterstof
en elektriciteit, biedt ondergrondse infrastructuur kansen en oplossingen. Ondergronds transport is
dus van groot én groeiend maatschappelijk belang en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
uitvoering van de energietransitie.

ARBEIDSVOORWAARDEN
LSNed biedt een zelfstandige functie in een klein en professioneel team met alle mogelijkheden om
jezelf en de organisatie te laten groeien/ontwikkelen. Je werkt vanuit het kantoor in Roosendaal, maar
bent daarnaast veel in gesprek bij externe partijen. Men biedt een passend marktconform salaris met
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

LSNed heeft de Werving en Selectie voor de positie van Algemeen Directeur exclusief uitbesteed aan
Deen Executive Search. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen middels
010-2066172 (de heer S. Fox) of kijk op https://www.deen.eu/vacatures/civil-and-construction-andutilities/algemeen-directeur. Een persoonlijkheidstest maakt onderdeel uit van de procedure.

