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VACATURE DIRECTEUR  (fulltime)
Wij zoeken een directeur voor De Eendracht, gevestigd in Rouveen. 

Organisatie 
Aan- en Verkoopcoöperatie De Eendracht U.A. is een zelfstandige veevoeder-
coöperatie met als kernactiviteit het inkopen van grondstoffen en het vermarkten 
van goed krachtvoer, voorzien van een doeltreffende begeleiding en goed advies 
met betrekking tot veevoeder. Bij veevoedercoöperatie De Eendracht zijn de aang-
esloten boeren eigenaar van de onderneming. Daarom zijn hun belangen leidend 
in alles wat de coöperatie doet. De coöperatie wil daarbij duurzaam waarde voor de 
leden creëren. Dit doen we door o.a. ondersteuning ter plaatse met vooral bedri-
jfsspecifieke samenstellingen voor het bereiken van een optimaal resultaat voor 
onze leden. 

Functie 
De coöperatie hanteert een bestuursmodel met twee colleges: de directie die de 
organisatie bestuurt en de raad van commissarissen die toezicht houdt. In de 
functie van directeur bestuur je de coöperatie, daarnaast vertegenwoordig je de 
organisatie als statutair bestuurder. Je bent eindverantwoordelijk voor het succes 
van De Eendracht, door:
• Als directeur weet je de organisatie te leiden naar verdere optimalisatie van de 
 coöperatie enerzijds en opereer je in de markt als pionier met kennis van zaken 
 anderzijds. Je geeft daarbij leiding aan een team bestaande uit zo’n 20 mede-
 werkers. Je vertegenwoordigt de organisatie extern, denk daarbij aan de leden, 
 vakorganisaties en overheidsinstanties.
• Je bent een directeur in de zin dat je sensitief bent en begrijpt in welke context 
 de organisatie opereert. Je beschikt over de competenties om in een coöp-
 eratieve omgeving de producten van De Eendracht dusdanig efficiënt aan te 
 bieden, dat alle stakeholders optimaal worden bediend. Je hebt een warm hart 
 voor de agrarische sector en geloof in ons coöperatieve model.
• Je bent een bestuurder die uitvoering geeft aan ingezet beleid en je zet je ervar-
 ing op het gebied van organisatieverbeteringen en beleidsoptimalisatie in waar 
 nodig. Je bent een leidinggevende die medewerkers verantwoordelijkheid geeft, 
 inspireert en laat ontwikkelen. Je bent enerzijds lid van het team en versterkt 
 het teamgevoel maar bent anderzijds ook nadrukkelijk de aanvoerder.
• Als directeur heb je een goed gevoel voor commercie, weet je in business-
 concepten te denken en deze om te zetten naar toegevoegde waarde voor de 
 leden. Je schakelt moeiteloos tussen het bepalen van de doelstellingen als 
 directeur en het hands-on deel uitmaken van het verkoopteam.

Profiel 
We zijn op zoek naar een ondernemer die een zelfstandige coöperatie naar een 
hoger plan weet te brengen. Dat lukt je als geen ander door je natuurlijk leider-
schap. Je bent een verbinder en weet de visie van de coöperatie continu te vertalen 
naar de praktijk van alledag. Je hebt oog voor commerciële kansen door goed te 
luisteren naar de omgeving, zowel intern als extern. Je bent in staat verbindingen 
te leggen in de markt door het opbouwen van een sterk netwerk. Je bent analytisch 
en durft keuzes te maken.

Functie-eisen
Je beschikt over de volgende kwalificaties:
• HBO / WO werk- en denkniveau;
• Ervaring als directeur-bestuurder of manager in een vergelijkbare organisatie;
• Ervaring in zowel het aansturen van een commercieel team als het leiden van 
 een fabriek;
• Affiniteit met de agrarische sector, kennis van en ervaring in de markt waarin 
 De Eendracht zich begeeft.

Aanbod
Een uitdagende en verantwoordelijke functie met een enthousiast en betrokken 
team waar samenwerking en kwaliteit centraal staan. Onze medewerkers maken 
het verschil. Wij bieden een passend salaris, gedegen pensioenregeling en 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze functie kent veel vrijheid en 
zelfstandigheid om de coöperatie te leiden naar het door onze ledenonder-
schreven doel.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie en zou je meer informatie willen 
ontvangen? Neem dan contact op met Henk van der Horst (voorzitter van de RvC) 
via telefoonnummer 06 52679543.

Solliciteren kan tot 1 oktober 2020 door je motivatie en CV te sturen naar
vacature@eendrachtrouveen.nl t.a.v. Henk van der Horst.

Hoewel we het aanbod van hulp waarderen, accepteert De Eendracht geen 
ongevraagde cv's van wervingsbureaus.


