Wij zijn op zoek naar een nieuwe directeur.
Aangezien de zittende directeur binnen afzienbare tijd met pensioen
gaat, zoekt de vereniging Stybenex, een nieuwe directeur.
De vereniging Stybenex behartigt de belangen van de Nederlandse EPS producenten en hun
producten. Stybenex bestaat uit 5 leden die samen ca. 95% van de Nederlandse markt voor
EPS-bouw- en verpakkingsproducten vertegenwoordigen.
Voor de komende jaren zijn Circulaire Economie en Duurzaamheid de belangrijke thema’s waar de
EPS industrie een goed antwoord op heeft.
Stybenex is actief en proactief, initiërend in tal van overleggen en commissies waar EPS producten en
toepassingen een rol (kunnen) spelen. Hiertoe worden contacten onderhouden met diverse
onderzoeksbureaus en andere branches in de bouw op het gebied van energiebesparing,
milieuprestaties, brandveiligheid en de circulaire economie. Stybenex zet zich in voor een objectieve
beoordeling bij wet- en regelgeving inzake EPS producten in de toepassing op constructie en
gebouwniveau.
Stybenex richt zich in eerste instantie op de B2B communicatie, maar met oog voor zaken die in het
maatschappelijk belang ook breder gedeeld moeten worden.
De belangenbehartiging betreft zowel de aan bouw gerelateerde zaken als de verpakkingen. Vaak
zijn het gescheiden sectoren, maar voor de aspecten met betrekking tot imago, duurzaamheid,
Circulaire Economie, inzameling en recycling etc. gaat het om EPS in generieke zin.
•
•

Voor “bouw” zijn de thema’s: duurzaamheid, circulaire economie, brandveiligheid en
energiebesparing, alsmede de toepassingen van EPS producten in de bouw
Voor “verpakkingen” zijn de thema’s: circulaire economie, inzameling en recycling,
voedselveiligheid, Single Use Plastics, zwerfaval, Marine Litter

Stybenex is lid van EUMEPS, de Europese koepel van EPS. Tevens is Stybenex lid van de Nederlandse
Isolatie Industrie (NII) en van de Nederlandse Rubber- en Kunststof industrie (NRK). Ook is zij via de NII
actief in de Nederlandse Vereniging van producenten in de Toeleverende industrie in de Bouw (NVTB)
en actief in tal van nationale en internationale commissies inzake normalisatie (NEN, CEN) en
certificatie (SGS Intron, KIWA, SGK IKOB, Insula).
De directeur is het interne en externe aanspreekpunt, de “spin in het web” inzake de totale
belangenbehartiging van de leden van de vereniging.
In een grotendeels zelfstandige invulling borgt de directeur dat kansen en bedreigingen tijdig worden
opgemerkt en gecommuniceerd naar het bestuur en de leden. De directeur acteert anticiperend en
proactief. De directeur vertegenwoordigt de vereniging in tal van nationale en internationale
commissies binnen de door het bestuur aangegeven prioriteiten. De directeur is hierbij
verantwoordelijk voor in- en externe communicatie.
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Wij zijn op zoek naar een nieuwe directeur.
Functie
Er wordt uitgegaan van een full time functie (32-40 uur/week), waarbij alle taken worden vervuld. De
directeur kan ook ondersteund worden in de administratieve en financiële taken binnen de
vereniging, als mede inzake de invulling en uitvoering inzake de algehele communicatie. Hierbij zal
binnen het beschikbare budget een deeltijdfunctie ontstaan met genoemde aanvulling.
In overleg wordt vastgesteld of een directe dienstbetrekking of een andere vorm waarbij een
gegarandeerd dienstenniveau contractueel mogelijk is.
Bij de werkzaamheden wordt uitgegaan dat de nieuwe directeur “zelf-startend” zal zijn binnen de
lopende afspraken met het bestuur en een zelfstandige invulling levert van de werkzaamheden.
Bij calamiteiten is hij/zij de spin in het web inzake de interne en externe communicatie en de relevante
achterliggende (technische) onderbouwing.
Er is sprake van een passende communicatieve vaardigheid in woord en geschrift (NL-EN-DU).
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 minimale werkervaring ten opzichte van 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 beheersing van de Engels, Duits in woord en geschrift.
• Bekend met MS Office en gelinkte ICT programma’s en processen.
• Verantwoordelijk voor alle administratieve en financiële processen binnen de vereniging.
• Bereid om binnen en buiten Nederland te reizen.
• Werkend vanuit een eigen thuiskantoorsituatie.
Een psychologische test kan onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure.
De arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard passend bij de functie.

Reacties sturen aan het Stybenex bestuur - dhr. W. Kemperman / will.kemperman@isobouw.nl
Inlichtingen over de functie te verkrijgen via dhr. Eric Las / info@stybenex.nl / 06 2297 1566

BS 19.501 - Notitie - Secretaris-directeur Stybenex 2020 - versie 2019.09.11.docx

STYBENEX – www.stybenex.nl – info@stybenex.nl

Pag. 2-2

