
Vacature

Flentrop Orgelbouw B.V., opgericht in 1903 en 
gevestigd te Zaandam, is dé gerenommeerde 
Nederlandse orgelmaker met een groot 
internationaal klantenbestand.

In verband met een aanstaande pensionering 
zoekt Flentrop:

Een ervaren Bedrijfsleider (m/v)

Flentrop bouwt nieuwe pijporgels en restaureert 
en onderhoudt bestaande, vaak historische, 
orgels. Er wordt gewerkt vanuit twee locaties, 
kantoor en pijpenmakerij bevinden zich in 
Zaandam, de houtwerkplaats in 
Koog aan de Zaan.

Binnen het bedrijf werken momenteel 30 
mensen, waarvan velen al tientallen jaren bij 
Flentrop betrokken zijn. Het bedrijf kent een 
personeelsparticipatie-regeling, waardoor de 
medewerkers deels eigenaar zijn van de 
organisatie. Flentrop wil en gaat zich de 
komende jaren verder professionaliseren, 
waarbij onder andere planning, (na)calculatie en 
de administratieve organisatie aandachtspunten 
zijn. Deze (nieuwe) functie van Bedrijfsleider 
wordt een combinatie van de huidige taken van 
de Administrateur en de Directeur. Er is geruime 
tijd voor kennis overdacht. 

De werkzaamheden van de 
Bedrijfsleider bestaan uit:

- Ondersteuning van de Algemeen Directeur in 
  een nauwe samenwerking, de Bedrijfsleider is 
  aanspreekpunt bij afwezigheid van de 
  Algemeen Directeur.
- Uitvoering, in samenwerking met de chefs  
  van de werkplaatsen van de planning en 
  calculatie van grotere (internationale) 
  projecten.
- Aansturing van de overige medewerkers 
  binnen het Bedrijfsbureau.
- Het verzorgen van managementrapportages 
  aan Directie en Raad van Commissarissen. 
- Het optimaliseren van de administratieve 
  organisatie.
- Het stroomlijnen van de HR-processen 
  (CAO ”voor de Orgelbouw” is van toepassing).

Een bedrijfskundige opleiding is gewenst op 
minimaal HBO-niveau, affiniteit met 
(orgel)muziek en ambachtelijke organisaties is 
een pré.

De kandidaat heeft een ruime en aantoonbare 
ervaring met het aansturen van een internati-
onaal georiënteerde projectorganisatie en is 
gewend te werken met planningsprocessen.

De kandidaat beschikt over uitstekende 
taalvaardigheden in woord en geschrift in het 
Engels, Duits en Nederlands.

Bij voorkeur woonachtig in Noord-Holland of 
bereid hier op termijn naar toe te verhuizen.

www.flentrop.nl
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