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AVK Ravestein
Managing Director
Waalwijk

ORGANISATIE

De AVK Groep, gevestigd in Denemarken, is een particuliere industriële groep die op dit moment
bestaat uit meer dan 100 bedrijven. AVK’s core business is de productie van afsluiters, brandkranen en
hulpstukken voor het water- en gasdistributienet, behandeling van afvalwater en brandbeveiliging.
Bovendien levert AVK kleppen en regelaars voor waterbehandeling, dammen, reservoirs, HVAC,
chemische verwerking, maritieme en ander industriële sectoren. AVK’s producten zijn ontworpen
volgens de belangrijkste internationale normen en worden verkocht in meer dan 90 landen over de
hele wereld. Zaken doen met AVK Groep betekent kwaliteit, betrouwbaarheid, functionaliteit en een
lange levensduur.
AVK Gummi is binnen de AVK Groep de divisie van bedrijven die een zeer breed assortiment aan
hoogwaardige rubbercomponenten produceren. Het gaat om rubber producten voor onder andere de
water- en gassector, de voedingsmiddelenindustrie, de gezondheidszorg en overige specialistische
technische producten. Binnen deze divisie valt AVK Ravestein.
AVK Ravestein
AVK Ravestein is dit jaar toegevoegd aan de AVK Groep. Voor de acquisitie stond het bedrijf in de markt
bekend als Ravestein Rubberparts B.V. AVK Gummi is al jarenlang een van de afnemers en zorgt voor
circa 20% van de omzet.
Rond 1965 wordt de onderneming opgericht onder de naam RaNi (Ravestein Nijmegen) en begint met
het produceren van schoenzolen voor de schoenenfabriek JuVo (Juiste Vorm) door een mengsel van
rubber via persen te vulkaniseren. Het assortiment aan rubber producten wordt uitgebreid als een van
de collega aanbieders door brand wordt getroffen. De flexibiliteit, innovatiekracht en het uitdenken
van unieke oplossingen wordt in volle omvang getoond. Vele klanten worden daardoor toegevoegd
aan het klantenportfolio.
De kracht van AVK Ravestein is het produceren de hoge kwaliteit rubber producten binnen zeer kleine
toleranties, de traceerbaarheid van grondstoffen en producten, het gecontroleerde produceren en het
in staat zijn kleine series te produceren. Niet voor niets zijn enkele van de producten van AVK Ravestein
terug te vinden in het ISS, International Space Station.
AVK Ravestein is gevestigd in Waalwijk, telt momenteel 5 medewerkers en heeft een gezonde omzeten winstontwikkeling. De productielocatie staat op 750m2 en op heel korte termijn wordt daar 900m2
aan toegevoegd. AVK Gummi investeert de komende maanden in een forse uitbreiding van de
productielocatie en machinepark. De verwachting is dat het huidige klantenportfolio (Nederland,
Duitsland, België en Zuid-Europa) bediend blijft worden en wordt uitgebreid. Daarnaast gaat AVK
Ravestein alle rubber producten voor de Europese AVK Gummi werkmaatschappijen maken. Een zeer
forse omzetgroei in de komende 5 jaren is een realistisch vooruitzicht.
Zie voor meer informatie: avkgummi.com.

Positie binnen AVK
De Managing Director rapporteert via de raad van commissarissen aan AVK Gummi A/S. In de raad van
commissarissen zitten de managing director en financial controller van AVK Nederland BV en een van
de boardmembers van AVK Gummi. De managing director is P&L verantwoordelijk en geeft leiding aan
de nu nog vijf medewerkers van het bedrijf. Gezien de verwachte groei in de komende jaren zal het
aantal medewerkers navenant groeien.
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PROFIEL

U bent een stevig leider, een mensenmens met natuurlijk overwicht. Fris ogend, extravert,
geïnteresseerd in mensen en een teamspeler. Intrinsiek gemotiveerd om samen met een klein team
het volledige potentieel van de organisatie en de markt te verder te ontwikkelen en om te zetten in
het verwachte groeiscenario. 60% van de tijd beheert u de bestaande klanten (niet de intercompany
klanten) en verwerft u nieuwe. In de overige tijd houdt u zich onder andere bezig met bedrijfsvoering,
management, financiën, investeringsplannen en techniek. Naast de commerciële focus is het van
belang de operationeel excellente organisatie verder in te richten met aandacht voor kwaliteit,
efficiënte productieorganisatie, HSE (health, safety en environment) en ontwikkeling van organisatie
en medewerkers.
Het is een prachtige functie voor iemand die toe is aan een volgende, zwaardere stap in de loopbaan.
Iemand die zich voor langere tijd wil binden aan een organisatie die volop doorgroeimogelijkheden
biedt. Dit vraagt toewijding, ondernemerschap, klantgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn, het zien en
pakken van kansen en goede interpersoonlijke vaardigheden.
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Ervaring in leidinggeven
Ervaring in sales en commercie.
Afgeronde HBO/Bachelor (werktuigbouwkunde of een vergelijkbare technische opleiding).
Ervaring in een rubber en/of kunststoffen productieomgeving is een pre.
Ervaring in een internationale omgeving.
Kennis van financiën.
Kennis van Engels en Duits.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
Budget- en P&L verantwoordelijk.
Maakt plannen, implementeert en verbetert deze om de verwachte winstgevende groei te
faciliteren.
Stemt de te volgen strategie en de realisatie daarvan af met de board van AVK.
Onderhoudt effectieve relaties met klanten en stakeholders.
Zorgt ervoor dat afspraken met klanten omtrent kwaliteit, kwantiteit en service worden
gerespecteerd en nagekomen.
Zorgt voor een goed samenwerkend team
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COMPETENTIES & PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
Krachtig, energiek, empathisch.
Natuurlijk en sterk leider.
Mensenmens, mentale flexibiliteit, sterk communicator, sociaal vaardig, benaderbaar.
Commercieel georiënteerd, ziet kansen.
Doel- en resultaatgericht.
Analytisch sterk, goed abstractieniveau.
No-nonsense, pragmatisch.
Intrinsiek gemotiveerd

ARBEIDSVOORWAARDEN

AVK Ravestein biedt een uitdagende positie met volop groeimogelijkheden binnen een solide
internationaal bedrijf. Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

