Wij zijn op zoek naar een nieuwe directeur
Omdat de huidige directeur binnenkort met pensioen gaat, zoekt de vereniging
Stybenex een nieuwe directeur.
De vereniging Stybenex behartigt de belangen van de Nederlandse airpop® EPS producenten en hun
producten. Stybenex bestaat uit 5 leden (bedrijven) die samen ongeveer 95% van de Nederlandse
markt voor airpop® EPS bouw- en verpakkingsproducten vertegenwoordigen. airpop® EPS is onbeperkt
recyclebaar. De leden vervullen daardoor een belangrijke rol in een circulaire economie.

Over Stybenex
Stybenex is actief én proactief. De branchevereniging neemt initiatieven in tal van overleggen en
commissies waar airpop® EPS producten en toepassingen een rol (kunnen) spelen. Hiervoor worden
goede contacten onderhouden met diverse onderzoeksbureaus en andere branches in de bouw,
bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, milieuprestaties, brandveiligheid en de circulaire
(bouw-) economie. Stybenex zet zich in voor een objectieve beoordeling van airpop® EPS producten in
toepassingen op constructie- en gebouwniveau als het gaat om wet- en regelgeving.
Stybenex richt zich in eerste instantie op B2B communicatie, maar met oog voor zaken die in het
maatschappelijk belang ook breder gedeeld moeten worden. De belangenbehartiging betreft zowel
de aan bouw als aan verpakking gerelateerde zaken. Vaak zijn dit gescheiden sectoren, maar met
betrekking tot algemene aspecten zoals imago, duurzaamheid, Circulaire Economie, inzameling en
recycling etc. gaat het om airpop® EPS in algemene zin.
•
•

Voor de sector bouw zijn specifieke thema’s: duurzaamheid, circulaire economie, brandveiligheid,
energiebesparing door isolatie / BENG en de toepassingen van airpop® EPS producten in de
bouw.
Voor de sector verpakkingen zijn de thema’s: circulaire economie, inzameling en recycling,
voedselveiligheid, plastic wegwerpproducten (Single Use Plastics), zwerfaval (op zee - Marine
Litter)

Stybenex is lid van de Europese koepelorganisatie van EPS branches, EUMEPS. In Nederland is
Stybenex lid van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) en van de Nederlandse Rubber- en Kunststof
industrie (NRK), en is zij via de NII actief in de Nederlandse Vereniging van producenten in de
Toeleverende industrie in de Bouw (NVTB). Verder is Stybenex actief in tal van nationale en
internationale commissies inzake normalisatie (NEN, CEN) en certificatie (SGS Intron, KIWA, SGK IKOB,
Insula).

De directeur
De directeur is het interne en externe aanspreekpunt. Hij /zij is de “spin in het web” in de totale
belangenbehartiging van de leden van de vereniging voor Bouw en Verpakkingen. Bij calamiteiten is
hij/zij de spin in het web inzake de interne en externe communicatie en de relevante achterliggende
(technische) onderbouwing.
In een grotendeels zelfstandige invulling zorgt de directeur voor tijdige signalering en rapportage van
kansen en bedreigingen in de markt naar het bestuur en de leden. Waar nodig acteert de directeur
anticiperend en proactief. Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging nationale en internationale
commissies binnen de door het bestuur aangegeven prioriteiten. De directeur is ook verantwoordelijk
voor de beleidspunten inzake in- en externe communicatie. Andere verantwoordelijkheden omvatten
alle administratieve en financiële processen binnen de vereniging en het secretariaat.
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Er wordt vooralsnog uitgegaan van een fulltime functie (32-40 uur/week); echter, de directeur kan
ondersteund worden in administratieve en financiële taken binnen de vereniging, en bij de invulling
en uitvoering van communicatie. Daardoor kan binnen het beschikbare budget een deeltijdfunctie
ontstaan. In overleg wordt vastgesteld of sprake zal zijn van een directe dienstbetrekking of een
andere vorm van samenwerking, waarbij een gegarandeerd dienstenniveau contractueel wordt
vastgelegd.
Bij de werkzaamheden wordt uit ervan uitgegaan dat de directeur “zelf-startend” is. Er kan een
zelfstandige invulling gegeven worden aan de activiteiten zolang ze passend zijn binnen de lopende
afspraken met het bestuur. De directeur zal werkzaam zijn vanuit zijn/haar eigen (thuis)
kantooromgeving.
Profiel
• Minimaal een HBO werk- en denkniveau met een positieve uitstraling en representativiteit die
past bij de vereniging.
• Affiniteit / ervaring met de bouw is een vereiste.
• Affiniteit / ervaring met duurzaamheid / circulaire economie is een vereiste.
• Affiniteit / ervaring met communicatie en marketing.
• Passende werkervaring in het takengebied: technisch-bouw; duurzaamheid-circulaire
economie.
• Een passend netwerk is een pré. Het voor de werkzaamheden relevante netwerk wordt
zelfstandig onderhouden
• In het bezit van een rijbewijs.
• Goede communicatieve vaardigheid in Nederlands, Engels en Duits in woord en geschrift.
• Bekend met MS Office en gelinkte ICT-programma’s en processen.
• Bereid om binnen en buiten Nederland te reizen.
Een psychologische test kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
De arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de functie.
Uw sollicitaties kunt u richten aan de voorzitter van het bestuur, de heer W. Kemperman
will.kemperman@isobouw.nl. Inlichtingen over de functie zijn te verkrijgen via de heer E. Las
info@stybenex.nl / +31 6 2297 1566
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