MareGroep N.V. geeft vorm en inhoud aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de re-integratie van
arbeidsgehandicapten en de Participatiewet in de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Dit door het bieden van aangepast werk via
re-integratie, detachering en leerwerkplekken. Tevens levert MareGroep een uitgebreid pakket aan producten en diensten.
Aandeelhouder van MareGroep NV is de Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (Gr KDB) van
acht samenwerkende gemeenten. Binnen deze Gemeenschappelijke regeling werkt MareGroep NV samen met het
ServicePunt Werk aan de uitvoering van de re-integratie.
MareGroep bevindt zich in een fase van snelle verandering. Op basis van een ambitieuze toekomstvisie wordt gewerkt
aan de verbreding van de dienstverlening en herpositionering van het re-integratiebedrijf in de regio. In deze periode
vol uitdagingen zijn wij in verband met het aftreden van een van onze commissarissen op zoek naar een inspirerend:

Lid Raad van Commissarissen

(aandachtsgebied ondernemerschap en commercie)
Positie
U bent samen met de andere leden van de RvC verantwoordelijk voor het toezicht op de bedrijfsvoering en de directeur en
toetst dit aan de beleidsuitgangspunten zoals opgesteld binnen de Gemeenschappelijke regeling. U bent zowel toezichthouder als sparringpartner van de directeur-bestuurder van de NV. Binnen de RvC is een verdeling gemaakt van de
benodigde kennisvelden en aandachtsgebieden. Het aandachtsgebied ondernemerschap en commercie richt zich
op zowel de interne als externe performance van het bedrijf met betrekking tot ondernemerschap en de commerciële
prestaties. Hierbij gaat het onder meer om innovatie, participatie op de publieke en private markt en bevordering van
de klanttevredenheid van afnemers en stakeholders.

Algemeen profiel
•
•
•
•
•

Onafhankelijk en professioneel in de rol als toezichthouder.
Ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen.
Inzicht in strategische afwegingsprocessen.
Affiniteit met het werkveld en de doelgroepen en een brede maatschappelijke betrokkenheid.
Communicatief sterk en relativeringsvermogen.

Aanvullende criteria
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring met een klantgerichte organisatie.
Ondernemend en commercieel inzicht, gerelateerd aan de specifieke sector
waarbij de onderneming zich beweegt.
Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de organisatie
op het gebied van te leveren producten en diensten.
(arbeids)marktgerelateerd kunnen denken en handelen.
Toetsen/ beoordelen van samenwerking met derden (inkoop; inschrijven op aanbestedingen).
Kennis van en ervaring met acquisitie, zowel procesmatig als operationeel.
Beschikken over een ondernemersachtergrond met voor MareGroep relevante netwerken.

Uw brief met motivatie en cv kunt u tot uiterlijk 11 september 2017 versturen aan: MareGroep, t.a.v.
Personeelsadministratie, Postbus 43, 2215 ZG Voorhout, of per e-mail: personeelsadministratie@maregroep.nl
Heeft u inhoudelijke vragen over de vacature, dan kunt u bellen met dhr. G. (Gerard) Verheij, voorzitter RvC,
via 06-52454959. Voor overige vragen of het opvragen van documentatie over MareGroep kunt u contact opnemen
met dhr. M.J. (Maarten) Dijkshoorn, manager HRM.
Wij hanteren de NVP sollicitatiecode. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

