TWA zoekt een Manager Bedrijfsvoering
Vanuit de mooiste provincie van Nederland realiseren wij spraakmakende
projecten. TWA Architecten is een gestaag groeiend full-service
architectenbureau, stevig geworteld in de Friese klei, maar met een weidse blik.
Momenteel werken we met ruim 20 medewerkers aan heel diverse opdrachten.
Ons werkgebied is heel Nederland, met een zwaartepunt in het Noorden.
Wij bouwen originelen. Gebouwen met een eigen karakter. Ze zijn eigenwijs, vaak
koppig en soms zelfs een beetje dwars. Maar we hebben altijd respect voor de
context en de opgave. De waarden uit de omgeving, het collectieve en het
persoonlijke zijn de basis voor elk ontwerp en elk ontwerp voegt waarde toe.
We zijn betrokken en innovatief, zowel op technisch als maatschappelijk vlak. We zijn beeldbepalend
en relevant in ons werkgebied. Ons team is hoog opgeleid, vakkundig en toegewijd. We werken
samen in een plezierige sfeer en een prachtige omgeving.
Nu is het moment om TWA te versterken met een Manager Bedrijfsvoering, met
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en om de verdere groei mee vorm te geven.
We zoeken een denker en doener. Een teamspeler met karakter, een warme persoonlijkheid en
organisatietalent. Kennis van en affiniteit met het vak en de branche wordt gewaardeerd, maar is
niet noodzakelijk.
We maken graag kennis!
TWA architecten | Bourboomweg 26, 9112 HL Burdaard
0519-241550 | info@twa-architecten.nl | TWA-architecten.nl
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Functieprofiel Manager bedrijfsvoering
TWA architecten BV
Rapporteert aan:
Functieschaal:

Directie TWA
nader overeen te komen

Algemene doelstelling
De manager bedrijfsvoering is medeverantwoordelijk voor positionering, opbouw, inrichting en voortgang van TWA.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de specifieke aandachtsgebieden human resources, ICT, financiële administratie,
administratieve organisatie, marketing, bureauplanning en kwaliteit. De manager bedrijfsvoering structureert, zet op,
en beheert proces, product en organisatie verbeteringen in afstemming met de diverse stakeholders binnen de
organisatie.
Kerncompetenties:
Communicatief:
Coachend:
Efficiency/Kostenbewustzijn:
Resultaatgerichtheid:
Visie:
Strategisch denken:

Begripvol voor belangen
Bewustwording ontwikkelen
Value driven verbeteren van efficiency in kosten
Formuleren van strategische doelen en faciliteren
Anticiperen op ontwikkelingen en ideeën uitdragen
Ontwerpen strategische analyses en scenario’s

Resultaatgebieden
ü Het adviseren van het DT bij het ontwikkelen, opstellen en uitvoeren van het businessplan dat voortkomt uit de
strategische besluitvorming met betrekking tot de gedefinieerde visie en missie;
ü Verantwoordelijk voor het realiseren, monitoren en beheersbaar houden van diverse strategische
bedrijfsvraagstukken op het terrein van organisatie, communicatie, automatisering, HR en kwaliteit;
ü Adviseren en ondersteunen van de directie ten aanzien van het verbeteren van de businessprocessen;
ü In- en direct leidinggeven aan 4 fte (hoogopgeleide professionals);
ü Het opstellen van de prestatieplannen, het opstellen en houden van (tussentijdse) evaluaties, beoordelingen en
persoonlijke ontwikkel plannen (POP’s);
ü Medeverantwoordelijk voor het behalen van c.q. bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen;
ü Verantwoordelijk voor de initiatie en uitvoering van projecten op het gebied van businessprocessen waarbij de
kosten/baten analyse in verhouding moet zijn;
ü Mede budgetverantwoordelijk ;
ü Verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met betrekking tot de taken binnen het aandachtsgebied.
Kritische prestatie indicatoren
ü Een duidelijk strategisch plan dat richting geeft aan de ontwikkeling van de afdeling bedrijfsvoering;
ü Het, in afstemming met het betrokken management, maken van de te realiseren projectdoelstellingen in termen
van gestelde kwaliteitsnormen, kosten en tijdlijnen;
ü Uitoefenen van effectief relatiebeheer ten aanzien van in- en externe contacten;
ü De (financiële) doelstellingen worden binnen de grenzen van de begroting gerealiseerd;
ü Zorgdragen voor effectieve input zodat de directie verantwoorde beslissingen op zowel strategisch als
operationeel niveau kan nemen;
ü Efficiënt (lopend) coördinatiepunt voor juridische vraagstukken;
ü Aansturen, coachen, aannemen, beoordelen, promoveren en ontslaan van medewerkers;
ü Verhogen van de kwaliteit van de organisatie d.m.v. kennismanagement, verzorgen van procesopleidingen en
advisering m.b.t. kwaliteit van de output.
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