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1.

Erm

BUURSEMA BOUWBEDRIJF B.V.

Buursema Bouwbedrijf B.V. in Erm bouwt samen, ontzorgt en bouwt met lef.
Buursema is ontstaan in 1974 toen Anne Buursema, de grondlegger van het huidige bedrijf, een klein
bouwbedrijfje overnam met vier man personeel. Inmiddels heeft Buursema circa 100 medewerkers,
een vaste klantengroep en heeft de organisatie een sterke positie in Noord Nederland.
Buursema kent twee afdelingen. De afdeling Nieuwbouw realiseert de grotere projecten. Te denken
valt hierbij aan bedrijfspanden, scholen, winkels, zorgcentra en woningen. De afdeling Onderhoud
werkt met name voor woningcorporaties en realiseert zowel kleine als grotere renovatie- en
onderhoudsprojecten. Tevens voert deze afdeling de werken voor particulieren, beleggers en
recreatiebedrijven uit. De activiteiten van de afdeling Onderhoud zijn zeer divers, variërend van het
vervangen van een slot tot de complete verbouw/renovatie van een gebouwencomplex.
Het solide bedrijf bouwt haar positie uit door alert en creatief in te spelen op kansen en zich te
onderscheiden in kwaliteit en klantgerichtheid. Een flexibele en nuchtere no-nonsense
aanpakkerscultuur maken het bedrijf sterk onderscheidend. Gelijkwaardigheid, transparantie en
vertrouwen zijn de kernwaarden die perfect passen bij de missie en visie. Deze kernwaarden zijn
verankerd in het “Buursema-DNA”. Goed voor de medewerkers zorgen is een vanzelfsprekendheid.
De lijnen zijn kort, de verbondenheid en saamhorigheid is groot.
Buursema wil acteren in een wereld waarin duurzaam bouwen met oog voor mens, milieu en
samenleving de norm is. Zij wil het bouwen van de toekomst uitvinden en op die markt een
buitengewoon belangrijke, betekenisvolle en betrokken rol vervullen.
Naar de website: https://www.buursemabouw.nl
Plaats in de organisatie
De directeur rapporteert rechtstreeks aan de directeur van de holding, Erik Buursema. Vormt samen
met de financieel controller en de bedrijfsleider het MT.
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie met als doel het realiseren van
een positief bedrijfsresultaat en het bewaken van continuïteit en het bestendigen van de groei.
In samenspraak met de overige MT leden en directeur van de holding verantwoordelijk voor de
strategische koers en implementatie hiervan.
Verantwoordelijk voor de verdere professionalisering en het toekomstbestendig maken van de
organisatie.
Draagt zorg voor het opbouwen en uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, vertaalt ontwikkelingen in
de samenleving in kansen.
Onderhoudt extern contact met opdrachtgevers, ketenpartners en brancheorganisaties.

PROFIEL

We zijn op zoek naar een kandidaat die als mens past bij waar Buursema voor staat. Het bedrijf is
gericht op samenwerking in een organisatie waar veel vrijheid gegeven wordt. Samen de schouders
eronder zetten en kwaliteit leveren, dat is de cultuur. Goed zijn voor de werknemers, snappen wat
voor hen belangrijk is in hun werk en ze hierbij faciliteren. Eerlijk zaken doen op basis van een
langdurige relatie met je klanten. Niet alleen maar praten, maar vooral ook luisteren. Na de forse
groei van de afgelopen jaren is er behoefte aan bestendiging en stabiliteit. Maar ook aan verdere
professionalisering van processen en vernieuwing.
Persoonlijkheid, passie voor het vak en lerend vermogen is belangrijker dan ervaring. Je acteert op
hbo / wo niveau, hebt enige jaren ervaring in een leidinggevende rol en affiniteit met de bouwsector.
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COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
Omarmt het “Buursema-DNA”: gelijkwaardigheid, transparantie en vertrouwen.
Leiderschap.
Samenwerken.
Verbindend.
No-nonsense.
Oplossingsgericht.
Besluitvaardig.
Luisteren.
Doortastend.
Integer.
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BUURSEMA BOUWBEDRIJF BIEDT JOU

Een uitdagende baan met een breed takenpakket waarbij je echt waarde toevoegt aan de
ontwikkeling van Buursema Bouw. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,
salariëring is conform de cao Bouw & Infra.

CONTACT
Voor vragen kun je contact opnemen met:
Janine Smetsers
Senior consultant
Tel. 06-296 246 26

