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Multideur, gevestigd te Zeewolde, is dé merkonafhankelijke servicepartij voor bedrijfsdeuren in 

Nederland. Met het snelgroeiende landelijke netwerk is Multideur de vaste servicepartner van een 

breed scala aan klanten in de logistieke/facilitaire dienstverlening, industrie, MKB en de overheid. 

Naast service aan bedrijfsdeuren biedt de onderneming ook het product Stackdoor, een zeer 

innovatief – gepatenteerd- stapelbaar beveiligingshek. De Stackdoor wordt zelf ontwikkeld en 

geproduceerd in Zeewolde, zowel in standaardoplossingen als engineered-to order situaties. De 

Stackdoors worden wereldwijd gedistribueerd door directe verkoop aangevuld met agenten/dealers.  

Anders Invest is een investeringsmaatschappij die investeert in industriële bedrijven en 

(zorg)vastgoed. Wij zijn Anders: gericht op lange termijn, betrokken en op een fatsoenlijke manier 

waarbij relaties centraal staan. Onze kernwaarden zijn lange termijn-gericht, transparant, 

samenwerkend en wederkerig. Sinds 2014 hebben wij 5 investeringsfondsen opgezet met een totaal 

volume van circa 200 miljoen euro, het kapitaal is verschaft door circa 300 ondernemende 

investeerders.  

Multideur wil over 5 jaar marktleider in Nederland zijn op het gebied van serviceverlening aan 

bedrijfsdeuren. De afgelopen 4 jaar is de onderneming autonoom hard gegroeid en is veel 

geïnvesteerd in automatisering om de volgende stap te kunnen zetten. Stackdoor staat aan de 

vooravond van een verdere internationale expansie waarbij het wereldwijde dealernetwerk verder 

uitgebouwd gaat worden. Diverse nieuwe producten staan klaar om geïntroduceerd te worden in 

nieuwe markten.  

Met veel passie en geloof werken we allemaal samen aan deze toekomstdroom! Wij zoeken iemand 

die de tweekoppige directie compleet maakt en zo met ons de grote groei van de onderneming weet 

te controleren en voort te zetten 

 

 

 

 

 

Jouw Functie: 

• Samen met je mededirecteur geef je dagelijks leiding aan de onderneming, het 

managementteam en indirect aan de overige medewerkers van de organisatie. Je bent samen 

verantwoordelijk voor de mensen en de middelen en voert beleid, zowel op strategisch, 

tactisch als operationeel niveau; 

• Je bent verantwoordelijk voor Finance, HR, IT en Verkoop. Samen met de mededirecteur 

draag je zorg voor de professionalisering van de productie en de service; 

Directeur (40 uur, m/v) 

Communicatieve, ondernemende en krachtige persoonlijkheid voor zeer snel groeiende 

organisatie 



• Je bent een communicatieve ondernemer die zorgdraagt voor voortzetting van de huidige 

groei, continuïteit en inbedding van processen en KPI’s in de organisatie; 

• Je bent samen met de mededirecteur in grote mate vrij om de eigen koers te bepalen. 

 

Jouw Profiel: 

Je kunt heel goed met mensen communiceren, je weet te verbinden. Je gaat graag de uitdaging aan 

om vol energie leiding te geven aan een ambitieuze, snel groeiende organisatie. Je bent sterk in het 

structureren en verbeteren van processen en bent graag de verbindende factor tussen alle 

bedrijfsdisciplines. Je bent in staat om strategische opties te identificeren en daar samen met 

medewerkers en externe partijen invulling aan te geven. Je bent een inspirerende en communicatieve 

leider en durft medewerkers verantwoordelijkheid te geven en ze verder te laten groeien. Je bent een 

dealmaker en weet anderen mee te krijgen in het halen van commerciële doelstellingen. 

Jij herkent jezelf in onderstaande punten: 

• >5 jaar algemeen management ervaring (P&L verantwoordelijkheid) bij serviceorganisaties 

en/of maakbedrijven met een stevige servicecomponent; 

• Communicatief zeer sterk, motivator met een hands-on mentaliteit; 

• Aantoonbaar strategisch sterk en ondernemend; 

• Ervaring met acquisities en het integreren van ondernemingen is een pré; 

• Ervaring met het opzetten van internationale sales met dealers/agenten is een pré; 

• HBO/WO bedrijfskunde, economie of technische achtergrond. 

Jouw carrière, wij bieden: 

• Dé ideale positie om als allrounder te bouwen aan een sterk groeiende onderneming in zowel 

Nederland als met een wereldwijde marktpositie; 

• Een dynamische werkomgeving met een sterk serviceapparaat én een uniek eigen 

wereldproduct; 

• Veel ruimte is om zelf invulling te geven aan het toekomstig succes van de onderneming; 

• Een jong en dynamisch team van gedreven professionals; 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden; 

 

Sollicitatieprocedure 

Wil jij meer weten over de functie, stuur dan een email met een korte motivatie en je CV aan: 

chaket@andersinvest.nl. Kijk op www.multideur.nl en www.stackdoor.nl voor meer informatie over het 

bedrijf. 

 

*Werving nav deze advertentie wordt niet op prijs gesteld* 
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