
Wij zijn per direct op zoek naar een full3me hoofd bedrijfsbureau TimmerSelekt Doornenbal te 
Veenendaal. 

Als Hoofd bedrijfsbureau ben je eindverantwoordelijk voor de gehele werkvoorbereiding incl. de  
planning en de inkoop hout. 

Je draagt zelf zorg voor een op<male planning. Met jouw team van werkvoorbereiders zorg je ervoor 
dat de werkvoorbereidingsfiles, foutloos de fabriek in gaan zodat de produc<elijn op<maal kan 
draaien. Daarnaast werk je nauw samen met de produc<emanager  en de commercieel directeur van 
zowel TimmerSelect Doornenbal alsmede met ons zusterbedrijf Holland Houtwerk Kozijnen in 
Kaatsheuvel. Samen met  werkvoorbereiders vorm je een eenheid en neem je een voortrekkersrol in 
de ontwikkeling van deze teams. Je bent lid van het MT en draagt bij aan de visie van de 
onderneming.   

Hoofd bedrijfsbureau Timmerindustrie: 

▪ Stuurt de werkvoorbereiders (frontoffice), backoffice en buitendienstmonteurs op het 
bedrijfsbureau aan; 

▪ Maakt en onderhoudt de werkvoorbereiders- en produc<eplanning; 

▪ Onderhoudt regelma<g contact met de produc<emanager over de produc<eplanning; 

▪ Ini<ëren van procesverbeteringen en het implementeren hiervan; 

▪ Onderhoud contact met klanten en leveranciers, lost klachten adequaat op; 
▪ Is eindverantwoordelijk voor het voorbereiden van technische projecten voor zowel kleine als 

grote projecten; 
▪ Constateert afwijkingen in de ontwerpen en is in staat deze aan te passen; 
▪ Bewaakt de kosten van alle projecten; 
▪ Voert regelma<g func<onerings- en beoordelingsgesprekken en legt deze ook vast; 
▪ Zorgt voor een adequate personeelsbezeRng; 
▪ Werkt zelfstandig maar ook in teamverband; 
▪ Werkt nauwkeurig en is kwaliteitsgericht; 
▪ Is gericht op arbo-technisch veilig en gezond werken van de werknemers op de werkvloer; 
▪ Neemt deel aan overlegsitua<es, die op deze func<e van toepassing zijn; 
▪ Plant regelma<g afdeling overleggen; 
▪ Verrichten van overige dagelijkse voorkomende werkzaamheden.  

Wat vragen wij?  

• Ervaring in hout en kennis van de verschillende soorten hout; 

• Aantoonbare leidinggevende ervaring, teamspeler die weet wat de kracht van zijn 
individuele teamgenoten is; 

• Betrokkenheid en drive om klanten te voorzien van onze kwaliteitsproducten in een 
langdurige rela<e; 

• Bouwkundige en /of Timmerindustrie achtergrond met kennis van huidige norm en 
regelgeving;  

• Werk- en denkniveau op HBO niveau; 

• Kennis van GA Groeneveld Automa<sering is een pré. 

Wat bieden wij?  

Een van oudsher stabiel bedrijf met trouwe collega’s met veel vakkennis, waar con<nu gestreefd 
wordt naar innova<e van de werkprocessen.  

• een markt conform salaris; 

• ruimte voor nieuwe ini<a<even; 



• een leuk en enthousiast team; 

• een goede pensioenregeling. 

Over TimmerSelekt Doornenbal: 

TimmerSelekt Doornenbal is een vooruitstrevende organisa<e waar ketenintegra<e, duurzaamheid, 
innova<e en ontzorgen van de opdrachtgever een belangrijke plaats inneemt. 

In deze visie is TimmerSelekt Doornenbal in de loop der jaren uitgegroeid tot de top van de 
Nederlandse <mmerindustrie. Professionele werknemers zorgen voor de produc<e van houten 
kozijnen, ramen en deuren van een bijzonder hoge kwaliteit. 

Opdrachtgevers en ketenpartners zijn daarom gegarandeerd van een topproduct zonder zorgen! 

TimmerSelekt  Doornenbal is onderdeel van Redesign Partners uit Amsterdam. Holland Houtwerk, 
Holland-Stairs, Wood-Joint en Alustaal zijn hierin ook gelieerd. Door de krachten te bundelen, maken 
de bedrijven onderling gebruik van elkaars kennis, exper<se en ervaring. Redesign Partners gee^ 
mogelijkheden en een impuls aan de innova<eve ontwikkeling en levert extra financiële draagkracht. 

Heb jij interesse in deze uitdagende func3e? 

Stuur dan je CV voorzien van persoonlijke mo<va<e naar onze (externe) personeelsadviseur Ilon 
Hemmelder (Hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl)  Voor vragen over de func<e kun je ook contact 
op nemen met haar. 


