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Vestigingsleider (fulltime) 

 
Ben jij op zoek naar een hecht familiebedrijf met korte lijntjes en veel opleidingsmogelijkheden? 
Woon je in de omgeving van Tholen én heb jij commerciële-, leidinggevende ervaring? Kun jij een 
vestiging leiden en jouw medewerkers motiveren? Lees dan snel verder!   
 
 
Wat ga je doen? 

Voor Van Rijn/Van Dorp in Tholen zijn wij op zoek naar een Vestigingsleider. In de rol van 
Vestigingsleider geef je leiding aan ongeveer 40 medewerkers en ben je verantwoordelijk voor 
continuïteit van de vestiging.  
 
Dagelijks houd je je bezig met het coördineren, ondersteunen, begeleiden maar vooral motiveren 
van jouw team om zo samen de beste prestaties te bereiken. Jij bent eindverantwoordelijk voor de 
vestiging. Een belangrijke doelstelling is het realiseren van verdere landelijke groei door het verder 
uitbreiden van de klantenportefeuille en het verwerven van extra opdrachten bij bestaande en 
nieuwe opdrachtgevers. Bovendien zijn er bij Van Dorp in de regio een aantal vaste contracten voor 
gebouwbeheer aanwezig waarbij de ambitie is deze contracten te verbreden naar een complete 
installatie beheer afdeling  naast brandpreventie en veiligheidsopleidingen. Je beschikt daarom over 
een ruim lokaal netwerk of je kunt aantonen dat je in staat bent om dit te creëren. 
 
Je geeft vorm aan de ontwikkeling van het vestigingsbeleid en zorgt voor de juiste implementatie 
hiervan. Verder houd je je bezig met het optimaliseren van werkprocessen en deel je je ervaringen 
binnen het regio-MT met de andere vestigingen. Je stelt vestigingsdoelstellingen op en gaat 
uitdagingen daarbij niet uit de weg. Je voelt goed aan wat er leeft in de organisatie en je speelt daar 
actief op in.  
 
In deze functie is het noodzakelijk dat je kennis hebt van financiële zaken en bedrijfsvoering.  

Denk bijvoorbeeld aan het sturen op en bewaken van omzet, marge, kosten, investeringen, winst, 

groeidoelstellingen. Daarbij ben je ook verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van 

begrotingen, realiseren van jaarverslagen en het doen van investeringsvoorstellen. 

In deze functie maak je actief deel uit van het regio-MT en rapporteer je rechtstreeks aan de 
Regiodirecteur. 
 
Waar kom je te werken? 

Van Rijn Brandbeveiliging is, sinds 2021 onderdeel van de Van Dorp Groep, al jaren dé partij op het 

gebied van brandbeveiliging en veiligheidsopleidingen. De komende tijd wordt Van Rijn volledig 

geïntegreerd in de Van Dorp. Met meer dan 40 medewerkers leveren en onderhouden we landelijk 

brandblussers, brandslanghaspels, rookmelders en andere veiligheidsmaterialen. Ook verzorgen we 

trainingen, opleidingen en inspecties in (brand-)veiligheid. Om deze ambitie waar te kunnen maken 

zijn we dringend op zoek naar enthousiaste, gedreven en kwaliteitsbewuste collega’s. 

 

http://www.vanrijnbrandbeveiliging.nl/
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Wat krijg je van ons? 

• Een salaris dat past bij jouw werkervaring volgens onze CAO klein metaal en een 

aantrekkelijke pensioenregeling; 

• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband; 

• 25 vakantie-, en 6 tot 13 ADV dagen; 

• Auto (elektrisch) , telefoon, laptop van de zaak; 

• Verantwoordelijkheid, vrijheid en ruimte voor eigen initiatief in jouw werk 

 
Wat neem jij mee? 

• HBO, WO – werk- en denkniveau 

• Ervaring in de brandbeveiliging/inspectie, ervaring in de installatietechniek is een pré; 

• Je herkent jezelf als leidinggevend, commercieel, klantgericht, motiverend, overtuigend; 

• Uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden; 

 
 
Wie is van Dorp? 

Van Dorp is begonnen als installatiebedrijf met 10 medewerkers. Tegenwoordig zijn wij een technisch 

dienstverlener met vestigingen door heel Nederland. Wij werken voor allerlei interessante 

opdrachtgevers aan de meest uiteenlopende installaties. 

 
Ondanks onze groei, hanteren wij nog steeds dezelfde kernwaarden. Zo zijn wij nog steeds een 

familiebedrijf en voelen wij ons verantwoordelijk voor onze planeet en de volgende generatie. Om de 

wereld beter achter te laten, zijn wij maatschappelijk betrokken en nemen we maatregelen om het 

milieu te ontlasten. 

Daarnaast hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van onze collega’s. We stimuleren daarom 

(bij)scholing en doorgroei en beschikken over onze eigen Academie. 

Contactinformatie 

Interesse in deze functie? Twijfel niet en stuur je CV naar verloop.c@vrbb.eu of bel vrijblijvend met 

Cees Verloop 06-54 661 008. 
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Nadere informatie 

Van Rijn is onderverdeeld in drie takken, Brandbeveiliging, Veiligheidsopleidingen en Advies. De 

bedrijven bieden elke organisatie in Nederland een totaalpakket op het gebied van veiligheid. De 

slogan “Verblussend goed’’ geldt niet alleen voor de vakkennis van het bedrijf uit Tholen, maar ook 

voor de proactieve houding die het ten opzichte van haar klanten inneemt. Onze 25 

onderhoudsdeskundigen wonen verspreid door het gehele land. In Alblasserdam, Lelystad, 

Apeldoorn en Gouda zijn er voorraadmagazijnen als ondersteuning voor de onderhoudsdeskundigen 

waardoor er snel geschakeld kan worden. Hierdoor heeft Van Rijn Brandbeveiliging een landelijke 

dekking en is het in korte tijd een belangrijke partner geworden voor veel organisaties. Alle 

onderhoudsdeskundigen zijn REOB gecertificeerd. In het bouwbesluit wordt gesteld dat kleine 

blusmiddelen en brandslanghaspels onderhouden dienen te worden volgens de geldende NEN 

normen. Een REOB erkend bedrijf als Van Rijn garandeert dat het onderhoud uitgevoerd wordt 

conform deze normen. Van Rijn is ISO 9001 gecertificeerd. Dit houdt in dat het kwaliteitsbeleid op 

papier staat en het beleid van deze organisatie bekend is bij alle medewerkers. Door te voldoen aan 

de eisen en wensen van de klanten en de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of 

dienst wil Van Rijn de klanttevredenheid verhogen. Het bedrijf is daarnaast VCA gecertificeerd. 

Wanneer een opdrachtgever een opdracht aan Van Rijn verstrekt, kan hij er van uit gaan dat het 

werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. 
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