
  

Profiel Business Unit Manager Groothandel Truck & Trailer parts 

 
Functie 

naam 

Business Unit Manager Groothandel Truck & Trailer parts Hoofd-

locatie 

 
Neven- 

locatie 

Steenovenstraat 1,  

4706 RA Roosendaal 

Postbus 3275, 4700 GG 
Roosendaal 

Tel: +31 165 85 20 00 

www.avt.nl 
 

Koddeweg 16a 

Hoogvliet (Rotterdam) 

 

De Kern De business unit manager draagt in de eerste plaats zorg 

voor zijn mensen, de klanten en dat de primaire processen 

goed verlopen. Ten tweede de zorg dragen dat iedereen 
salesgericht denkt en acteert om de omzetdoelstelling te 

halen welke we jaarlijks opstellen. Ten derde een 

verbeterkarakter te hebben om de EBITDA te vergroten. 

Ten vierde een bijdrage te leveren aan de realisering van 
de groeiambitie (mede maken en uitvoeren van het plan). 

Rappor-

tage lijn 

 

Direct rapporterend aan de centrale directie, bestaande uit; 

- Directeur / Eigenaar 

- Manager Finance & Control 
- Manager Operations (incl. IT, KAM & business development) 

- Manager Sales & Marketing 

- Manager HRM & facility 

 
Leidinggevend aan 2 vestigingen waarbinnen 3 afdelingen (AVT Parts 

Roosendaal, AVT Parts Hoogvliet & AVT Revisie) zich bevinden. 

 
Andere belangrijke interne stakeholders voor de BUM AVT Parts & 

Revisie zijn de overige Business Unit Managers (BUM’s) binnen de 

AVT groep.  
 

Het 

Bedrijf  

AVT Groep (A. van Tilburg) is in 1966 opgericht in 

Roosendaal door Arnold van Tilburg en zijn vrouw Bep. Ze 

begonnen met de verkoop van remmen en koppelingen en 
al snel kwam daar hydrauliek bij. Het bedrijf is hard 

gegroeid, zowel autonoom als door overnames en heeft 

inmiddels vestigingen in Roosendaal, Hazeldonk, Moerdijk, 

Hoogvliet en Waddinxveen.  
In 1990, na zijn studie autotechniek aan de Katholieke 

Universiteit in Leuven, is zoon Ton van Tilburg (1968) gaan 

werken in het bedrijf. In eerste instantie als monteur op 
Hazeldonk om het vak te leren, later heeft hij de algemene 

leiding over het bedrijf overgenomen. Ook Ton’s vrouw 

Conny is werkzaam bij AVT Groep en zij neemt onder 
andere de personeelsaangelegenheden voor haar rekening.  

 

Met zo’n 150 medewerkers heeft de AVT Groep in 2017 

een omzet gerealiseerd van € 19 miljoen. De groep is ISO 
9001 en VCA gecertificeerd. Ton heeft de ambitie om de 

komende 5 jaar de omzet van AVT Groep te verdubbelen.  

 
Momenteel bestaat AVT Groep uit 5 Business Units, nl: 

- Truck & Trailer Werkplaatsen 

- Truck & trailer Parts 
- Hydrauliek 

- Hydrotek 

- Machinefabriek 

 
De kernwaarden van AVT Groep zijn: 

- We Know: bij AVT hebben we ieder dag honger naar  

   nieuwe kennis. 
- We Care: Bij AVT geven we om onze klant, elkaar, onze   

   producten en de omgeving. 

- We Create: bij AVT zijn we de makers van vandaag en  
   morgen. 

 

Aspecten 

van de 

functie 
 

 

 

 
 

 

- Interne (logistieke) processen analyseren, verbeteren en bewaken  

  (o.a. door middel van digitalisering). 

- P&L-sturing binnen je team. 
- Het begrijpen van de huidige verdienmodel van de BU en  

  toekomstige verdienmodellen kunnen opzetten.  

- De bedrijfsresultaten voortdurend monitoren en verbeteren.  

- Opstellen van een omzetbegroting. 
- Advies kunnen uitbrengen over de jaarlijkse kostenbegroting 

- Gevraagd en ongevraagd adviseren over voorraadniveaus, risico’s,  

  kostprijzen en prijsbeleid etc. 
- Het analyseren van en ondersteunen bij investeringsvoorstellen en  

   business modellen. 

- Aanspreekpunt op management niveau voor klanten. 
- Leidinggeven aan zijn team. Verantwoordelijk voor een prettige  

  werksfeer binnen de afdeling en het stimuleren van de persoonlijke  

  ontwikkeling van en de samenwerking tussen de teamleden. 

- Mede initiatief tonen voor productvernieuwing. 
- Kansen zien/benutten, oppakken en uitrollen.  

Belang-

rijke 
selectie 

criteria 

HBO denkniveau, met ongeveer 5 – 10 jaar relevante 

werkervaring in de transport branche, waarin we de 
volgende kernwoorden definiëren: 

 

- Vakkundig in proces optimalisatie 

- Coachend kunnen zijn naar zijn medewerkers 
- Authentiek en betrokken kunnen zijn richting de klant en    

  medewerkers.  

- De “Coolblue” gedachte willen volgen binnen AVT. 
 

Ervaring in een productiebedrijf, technisch handelsbedrijf 

of een project gestuurd bedrijf is een must. Ervaring in een 
familiebedrijf (MKB) is een pré.  

 

Beschikt over: 

- Initiatief 
- Impact (natuurlijk leiderschap) 

- Boerenslimheid  

- Financieel betrokkenheid 
- Sterk analytisch vermogen 

- Groot verantwoordelijkheidsgevoel 

- Adviesvaardigheden 

- Resultaatgerichtheid 
- Drive & Passie voor het handelsvak 

- Helicopterview 

 

Ideaal 

Karakter 
Profiel  

 

Karakter: 

- Authentiek richting medewerkers en klanten 
- Heeft passie voor het handelsvak 

- Is “zacht op de persoon en hard op de inhoud” 

- Neemt initiatieven en is zelfstartend om risico’s en kansen te      

   herkennen en oplossingen aan te dragen 
- Neemt verantwoordelijkheid vanuit kwaliteitsgerichtheid zonder in  

  details te blijven hangen 

- Is integer en doortastend. 
 

Vaardigheden: 

- Probleem oplossend vermogen bezitten. Wil de kern van het  
   probleem achterhalen.  

- Heeft het analytische vermogen om naast financieel vakmanschap  

   ook een bijdrage te leveren aan bredere strategische en       

   bedrijfseconomische vraagstukken. 
- Toont interesse voor het ondernemende karakter van het bedrijf en  

   wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling. 

- Communiceert duidelijk en prettig met de diverse stakeholders  
   intern en extern. 

- Behoudt het overzicht en stelt de juiste prioriteiten om tijdig, juist  

   en volledig te rapporteren, budgetteren, en prognosticeren.  

 
 

Triggers - Enerzijds de warmte van een familiebedrijf en anderzijds    

  de zakelijkheid van de moderne tijd. 

- Teamspirit, ‘samen moeten we het doen’ mentaliteit 

 

DMU - Centrale directie 

 

Herkomst - Een regionale (technische) handelsonderneming (bekend  

  met breed merkenbeleid)  

- Een (middel-)groot familiebedrijf 

 
Bij voorkeur wonend in de driehoek Goes – Dordrecht – 

Oosterhout.  

 

Package - Basissalaris 

- 8% vakantiegeld 

- Auto van de zaak 

- Mobiel en laptop 
- Pensioenregeling (SPNG Stichting pensioenfonds NL groothandel) 

- 24 verlofdagen per jaar 

- Eigen CAO 

http://www.avt.nl/


  

 

 

 

AVT Groep 

 

Dit Roosendaalse familiebedrijf is in 1966 opgericht door Arnold van Tilburg en zijn vrouw Bep. 

De roots van het bedrijf liggen bij het specialisme van remmen en koppelingen en al snel 

kwam daar de hydrauliek bij. In 1990 kwam - na zijn studie autotechniek aan de Katholieke 

Universiteit te Leuven – zoon Ton in het bedrijf. Om het vak te leren, is Ton begonnen als 

monteur op Hazeldonk. Jaren later heeft Ton de algemene leiding over het bedrijf 

overgenomen van zijn vader. Sinds 1999 werkt ook zijn vrouw Conny bij AVT Groep en zij is 

onder andere verantwoordelijk voor alle personeelsaangelegenheden.  

 

AVT Groep is in haar 52-jarige bestaan autonoom gegroeid én heeft daarnaast enkele 

overnames gedaan, waaronder Gaston Hydrauliek en de werkplaats van Mooy Logistics in 

Waddinxveen. In het huidige bedrijf zijn 150 medewerkers werkzaam en in 2017 is een omzet 

gerealiseerd van € 19 miljoen. AVT Groep bestaat momenteel uit 5 Business Units, te weten: 

 

1. Truck & Trailer Werkplaatsen 

2. Truck & Trailer Parts 

3. Hydrauliek 

4. Hydrotek 

5. Machinefabriek 

 

Voor de diverse activiteiten en markten heeft AVT Groep vestigingen in: 

 

- Roosendaal 

- Breda (Hazeldonk) 

- Moerdijk 

- Hoogvliet 

- Waddinxveen 

 

Het bedrijf is georganiseerd volgens een afgeleide van de celfilosofie van Eckart Wintzen. Dat 

wil zeggen dat de bedrijven binnen de AVT Groep als onafhankelijke cellen en juridische 

entiteiten opereren waarbij iedere cel / ieder bedrijfsonderdeel een eigen Profit & Loss-

verantwoordelijkheid kent. Alle cellen handelen wel onder de gemeenschappelijke naam AVT 

met daaraan toegevoegd een verbijzonderde naam die betrekking heeft op de producten en/of 

markten waarin zij actief zijn. Tevens is er één hoofdcel waaraan alle bedrijfsonderdelen 

verantwoording afleggen en dat is de centrale directie van AVT Groep. Die verantwoording 

betreft de financiële resultaten die worden behaald en de wijze waarop wordt gehandeld 

binnen de door de centrale directie aangegeven kaders. Op de volgende pagina is het 

organogram van de organisatie weergegeven.  



  

 

 

Tot de centrale directie van AVT Groep behoren: de Directeur/Eigenaar, Manager Finance & 

Control, Manager Operations, Manager Sales & Marketing en de Manager HRM.  

De managementgroep van AVT bevat de centrale directie aangevuld met de 5 Business Unit 

Managers (BUM’s).  

 

AVT Groep heeft de ambitie om de komende vijf jaar haar omzet te verdubbelen. De 

omzetgroei moet komen uit autonome groei van de bestaande business units in combinatie 

met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en/of nieuwe product-

marktcombinaties. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst meer business units / 

autonome bedrijven zullen worden toegevoegd aan de groep.  

 

De behoefte 

 

De vacature van Business Unit Manager Groothandel Truck & Trailer parts is ontstaan door 

benodigde vervanging van de huidige verantwoordelijke, die 3 jaar binnen het bedrijf gewerkt 

heeft en welke zijn rol heeft ingewisseld naar een leidende salesfunctie.  

 

De essentie van de functie is dat de Business Unit Manager AVT Parts, de processen binnen 

zijn business unit zodanig inricht is dat deze zelfstandig kan opereren en waarbij hij 

verantwoordelijk is voor de eigen profit & loss. Daarnaast dient hij zorg te dragen om de 

interne processen zodanig aan te passen dat AVT Parts met een eigen gesloten 

voorraadmagazijn kan werken in tegenstelling tot het gezamenlijke open magazijn waarmee 

nu gewerkt wordt. 

 

  



  

AVT Groep wil enerzijds de warmte en klantgerichtheid van het familiebedrijf behouden en 

anderzijds wil ze de professionaliteit, scherpte en resultaatgerichtheid van de organisatie 

versterken.  

 

Analyse van data door middel van het gebruik van BI-tools en datawarehousing is cruciaal om 

risico’s en kansen te herkennen en voorstellen te doen voor de optimalisatie van de 

winstgevendheid. De BUM heeft het vermogen zich te verdiepen in de verdienmodellen en 

door proactief met voorstellen te komen op product(-groep) of klantniveau zodat de EBITA 

kan worden verbeterd.  

 

Samen met de buitendienst medewerkers opvolging geven aan het salesplan, waarbij de 

volgende onderdelen belangrijk zijn; opvolgen van kansen en offertes, zelfstandig opstellen 

van grote offertes t.b.v. jaarafspraken, bezoeken van klanten en coachen van de 

buitendienstmedewerkers. 

 

De BUM weet hoe hij/zij intern en extern goede relaties kan onderhouden zonder dat dit ten 

koste gaat van de scherpte op de inhoud. Dit vraagt om een open en transparante 

communicatie en om een consistente opvolging van gemaakte afspraken. 

 

Kernwoorden verwachtingen van een BUM: 

- Wil op de hoogte zijn van de dagdagelijkse bedrijfsvoering, en hier voldoende kennis 

van hebben of op willen doen. 

- Coachend maar ook op cruciale momenten wanneer dat noodzakelijk is actief leidend 

zijn bij verkoop en inkoop zaken. Denk hierbij het zelfstandig opstellen van grote 

offertes/jaarafspraken, en het opzetten van calculaties hiervoor.  

- Draagt zorg dat de activiteiten binnen de BU (primaire processen) goed verlopen. 

- Je behoudt het overzicht en je hebt het karakter alle processen te willen begrijpen, 

en dus overal vanaf te weten.  

- Voldoende kennis hebben of opdoen van de producten en/of diensten die we bieden.  

- De BUM ontwikkelt ook (begrotings)plannen voor het bedrijf en stelt het beleid mede 

met de directie op.  

- Als laatste en niet als minste onderhoudt de BUM ook het contact met de klant en 

geeft ook leiding aan het verkoopteam buiten i.s.m. sales en marketing manager.  

- Betrokken zijn met de medewerkers en klanten. 

 

Organisatie AVTParts: 

• Verkoop buitendienst 

• Verkoop Binnendienst 

• Inkoop 

• Magazijn 

• Transport 

• Motorrevisiewerkplaats  

• Satelliet vestiging te Hoogvliet 

• Geeft leiding aan: 20-25 medewerkers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren 
Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren 

Output bedrijf -Leidinggeven aan AVT Parts; 

-begeleiden, stimuleren en coachen van medewerkers; 

-toezien op de wijze van uitvoering; 

-bewaken van realisaties (omzet en kosten) van de diverse afdelingen binnen de 
BU en van de vestiging als totaal; bijsturen van afwijkingen;  

-financieel resultaat: omzet , kosten  

  EBITDA 

-bezettingsgraad; 

-kwaliteit dienstverlening 
-uitleveringsgraad  

Relatiebeheer -ontwikkelen, uitbouwen en in stand houden van netwerk; 

-presenteren van AVT bij diverse gelegenheden; 

-actief promoten van AVT; 
-Jaarlijks diverse product informatie avonden organiseren voor onze klanten/intern.  

-beheren van de relatie , voeren van overleg. Kwartaalgesprekken met Key  

 accounts op management niveau en buitendienstmedewerkers  
-Inkoop ondersteunen met raamafspraken, grote inkopen en keuzes maken in  

 merklijnen 

-Meereisdagen met buitendienst.  
-Toezien dat CRM goed ingevuld wordt en onderneemt acties hierop. 

-kwaliteit netwerk; 

-effectiviteit relatiebeheer. 

Personeelsmanagement -vaststellen van de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie; 

-fiatteren van voorstellen vooropleidingen, promotie of ontslag; 

-beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van 
functioneringsgesprekken, maken van ontwikkelafspraken (POP) 

-verzorgen van c.q. toezien op het personeelsbeheer. 

-aansluiting op bedrijfsplan; 

-beschikbaarheid vereiste competenties; 

-flexibiliteit inzetbaarheid; 
-realisatie doelstellingen P&O beleid. 

Rapportage en 

verantwoording 

-zorg dragen voor een adequate administratie en het leveren van de vereiste 

gegevens en (management)rapportages, Dit betekend o.a. zorgdragen voor tijdige 
facturatie en dus maandafsluiting.  

-toelichten en verantwoorden van resultaten, afwijkingen en activiteiten ter 

verbetering. 

-P/L kunnen lezen en acties daaruit uitzetten.   

-tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid; 

-onderbouwing resultaten/ afwijkingen; 
-conform richtlijnen financieel beleid. 

Jaarplan -opstellen van een jaarlijks bedrijfsplan met budget, en aanleveren van deze 

gegevens; 

-bespreken/toelichten van plannen t.b.v. verkrijging van acceptatie; 
-uitwerken van goedgekeurd plan in acties en andere activiteiten. 

-ambitieniveau; 

-kwaliteit onderbouwing plannen; 

-aansluiting op beleid organisatie. 

Optimalisatie 

randvoorwaarden en 

bedrijfsvoering 

-zorg dragen voor een aantrekkelijk producten- en dienstenaanbod; 

-bevorderen van ideeën/voorstellen van medewerkers, uitwerken naar 

plannen/acties; 
-Analyseren van gemaakte Kwaliteitsregistraties, en acties ondernemen om te 

borgen dat er een kans op herhalen kan gebeuren. (verbeteren) 

-zorg dragen voor representatieve staat van voorzieningen; 

-goedkeuren van offertes en van aan te gane verplichtingen extern, selecteren/ 
accorderen van leveranciers; 

-Zorgdragen i.s.m. inkoop voor een adequate omloopsnelheid, screenings, 

tellingen. 
-Gemaakte raamafspraken met leveranciers vertalen naar concrete acties en focus 

om doelstellingen te behalen.  

-Zorgdragen voor juist prijsbeleid op merken naar onze klanten, beleid bepalen en 
onderhouden. 

-Uitzetten van Acties i.s.m. Marketing en Sales manager.  

-Maken van grotere offertes (qua bedrag, maar ook jaarafspraken met potentiele 

klanten) 
-Toezien dat prijsafspraken jaarlijks geanalyseerd worden en met klant besproken 

worden.  

-aantrekkelijkheid bedrijf; 

-verbetering efficiency/ productiviteit; 

-aantal niet-terugkomende klachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentieprofiel 



  

Kennis en betekenisvolle vaardigheden 

• HBO werk en denk niveau of voldoende soortgelijke ervaring  

• Idee kunnen vertalen naar een business plan.  

• Word/Excel/Erp/CRM 

 

Competenties / gedragsvoorbeelden 

Innovatiegericht: 

• is geboeid om steeds nieuwe ideeën uit te proberen/voor te leggen bij klanten.  

• ruikt kansen en heeft en drang om er naar te handelen; 

• ziet/zoekt mogelijkheden om zaken anders/beter te doen; 

          komt met ongebruikelijke maar unieke oplossingen. 

 

Leiderschap tonen: 

• geeft medewerkers taken passend bij hun kwaliteit of ontwikkeling(noodzaak); 

• weet wanneer anderen benaderd moeten worden om draagvlak te krijgen; 

           geeft zonder aarzeling de eigen mening en onderbouwt deze met feiten en  

           argumenten 

 

Ondernemerschap: 

• weet wat (potentiële) klanten aanspreekt; 

• ruikt de kansen in de markt; 

• houdt rekening met relevante omgevingsfactoren;  

• maakt afwegingen op basis van kosten/baten analyses. 

 

Prestatiegericht: 

• is ambitieus, probeert zichzelf steeds te overtreffen; 

• tast de grenzen van het eigen kunnen af; 

• haalt het beste uit zichzelf; 

• is pas tevreden als het doel/resultaat is bereikt. 

 

Representatief: 

• presenteert zich naar klanten/leveranciers in lijn met het imago van het bedrijf 

• komt goed over bij anderen; 

• streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na. 

• Toont betrokkenheid met medewerkers en klanten 

• Geen 8 tot 17 mentaliteit 

• Komt na wat hij/zij beloofd / afspraak is afspraak.  

 

Tot slot is het de wens om een kandidaat aan te trekken die een commitment voor de lange 

termijn wil aangaan met AVT Groep om zodoende met een stabiel en sterk team de ambities 

van de groep te kunnen realiseren.  

 

 
 

 


