
Econocom BIS zoekt Managing Director voor BIS België 

 

Econocom ontwerpt, financiert en begeleidt de digitale transformatie van organisaties en helpt hen hun doelstellingen 

te realiseren met behulp van de strategische inzet van digitale technologie. BIS zorgt voor een optimaal ingerichte 

werkomgeving waarin gebruikers zich comfortabel voelen en waarin zij efficiënt en eenvoudig op een visuele en 

interactieve manier informatie overdragen, kennis delen, ideeën ontwikkelen en (samen) werken. Sinds mei 2017 is 

BIS onderdeel van Econocom en worden meer en meer processen gedeeld en activiteiten gezamenlijk opgepakt. Bij 

BIS werken 220 mensen, waarvan zo’n 40 in België.  

 

Omdat de huidige Managing Director van BIS in België zijn functie per 1 april 2018 neerlegt, zijn wij op zoek naar een 

bevlogen, capabele én verantwoordelijke:  

 

Managing Director (V/M) 
Visionair, Leider, Initiator, Teamspeler 

 

Jouw takenpakket 

Na een periode waarin de huidige Managing Director van BIS België zijn taken aan jou overdraagt, ga jij aan de slag. 

Jij bent de kapitein op een zeewaardig schip, dat een goede winstgevende koers vaart richting een veelbelovende 

toekomst. Jij bent eindverantwoordelijk voor alle resultaten; zowel wat betreft de P&L als op het gebied van Legal, 

HR en Marketing. Samen met jouw management team stel je jaarlijks budgetten en doelstellingen vast én ontwikkel 

je de strategie om de (gebudgetteerde) doelstellingen te halen en te overtreffen. Om dat te bereiken worden onder 

jouw regie en gedreven door jouw initiatief en daadkracht de juiste tactische en operationele plannen ontwikkeld en 

uitgevoerd. Daarbij heb jij oog voor ons menselijk kapitaal, hun ontwikkeling én de verschillende afdelingen waarop 

zij werken. Als lid van het directieteam van de BIS groep draag je medeverantwoordelijkheid voor de visie- en missie-

ontwikkeling en als lid van strategisch product team ben je – met anderen – bepalend voor ons leveranciersbeleid en 

de technologieselectie. Je rapporteert aan de Directeur van Econocom Products & Solutions BeLux. 

Jouw profiel 

Je bent een door de wol geverfde professional met werk- en denkniveau op master niveau en minimaal 10 jaar 

managementervaring in uitdagende omgevingen binnen de technologische industrie. Het is een grote pré als je de 

Audiovisuele & IT branche kent. Je hebt een bewezen track record in het succesvol leiden van organisaties en je 

beschikt over de kwaliteiten om je collega’s te inspireren en te motiveren, waarbij je hen stimuleert zich te blijven 

ontwikkelen. Je bent een visionair en strategisch leider, die haar of zijn visie weet te vertalen in tactische en 

operationele plannen en die in staat is je plannen in de organisatie te implementeren en succesvol uit te laten 

voeren. Je doorziet bedrijfskundige processen, hebt een sterk analytisch vermogen en het opstellen van budgetten 

kent geen geheimen voor je. Tot slot ben je prima in staat een P&L te lezen, te interpreteren en daarnaar te acteren. 

 

Voorwaarden: 

• Master werk- en denkniveau 

• Communicatief sterke people manager 

• Zowel schriftelijk als verbaal zeer vaardig (NL, EN & FR) 

• Proactief, stressbestendig en daadkrachtig 

• Strategisch, analytisch, gestructureerd, probleemoplossend 

• Stevige onderhandelaar met oog voor detail 

• Goede kennis van MS-Office (Excel/Word/PPT) 

• In bezit van Rijbewijs B 

Wat bieden wij jou? 

Wij bieden je een zeer verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagende baan in een innovatieve, technische omgeving 

met een plezierige en stimulerende cultuur waar collegialiteit hoog in het vaandel staat. BIS is een professionele 

organisatie met een dynamisch karakter en groei in de genen, waarin jij de gelegenheid krijgt om onze prachtige 

organisatie verder te ontwikkelen en tot bloei te brengen. Je wordt beloond met een aantrekkelijk salaris met 

bonusregeling, extra legale voordelen, bedrijfswagen met tankkaart, etc... 

 

Wil jij bij BIS België deze uitdaging aangaan? Neem dan deze stap in je carrière.  

Stuur je motivatie en CV per e-mail naar sollicitaties@bis.nl.  

 

Voor meer informatie bel je met Jean Pierre Overbeek, Chief Executive Officer BIS, telefoon: 00/31/180-486777.  

Op www.bis.be vind je meer informatie over BIS. Op www.econocom.be vind je meer over Econocom. 
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