
 

Vacature Commercieel Directeur 

Is er een land in de wereld waar net zoveel over het weer gesproken wordt als Nederland? Niets is zo 

veranderlijk als ons weer, dus we raken er maar niet over uitgepraat. Maar dat niemand meer opkijkt van 

alwéér een hittegolf en dat we onze kinderen moeten uitleggen dat we vroeger op natuurijs konden 

schaatsen, laat jou niet los. Het klimaat verandert en er is werk aan de winkel. Voor ons allemaal. Er is 

niet voor niets een klimaatakkoord.  

De ontwikkelingen in duurzame energie gaan ontzettend snel. Innovatie, digitalisering en mondiale trends 

spelen daar een belangrijke rol in. Jij volgt deze trends en ontwikkelingen op de voet. Enerzijds door er 

veel over te lezen en anderzijds door veel met klanten in gesprek te zijn. Zo dynamisch de duurzame 

energiemarkt is, zo conservatief is de elektrotechnische markt. Deze paradox boeit jou en daagt je uit: 

behouden waar nodig en vernieuwen waar het kan. Een prachtige uitdaging voor jou als commercieel 

directeur bij ELEQ.  

Tijdens het MT-overleg…  

neem je de algemeen directeur, de technisch directeur en de controller mee in een idee wat je hebt over 

een nieuw businessmodel. Je wilt dit inzetten bij een klant die actief de markt aan het verkennen is. Vanuit 

hun expertises stellen je collega’s kritische vragen. Nee, jouw waarheid wordt niet zomaar voor dé 

waarheid aangenomen. Daar houd jij van; elkaar scherp houden en op een constructieve manier met 

elkaar in gesprek gaan. En jij waait niet met alle winden mee, jij gelooft in jouw oplossing.  

Alweer een halfjaar geleden kreeg je de ruimte en de vrijheid om met dit idee aan de slag te gaan en 

morgen is de ‘oplevering’ van jouw model aan een van je Scandinavisch klanten. Steeds heb je het MT, 

je teamleden en de klant meegenomen in jouw besluitvorming. Je zocht daarbij steeds de balans tussen 

wat kan, wat mag en wat verstandig is. Vol vertrouwen kijk je uit naar hét moment. 

Alle commerciële activiteiten en strategische keuzes met betrekking tot elektrotechnische toepassingen 

komen samen in jouw baan als commercieel directeur. Je opereert in een markt die aan de vooravond 

staat van grote veranderingen, en dat vind jij geweldig. Is ELEQ op zoek naar jou?  

We zullen ons eerst even voorstellen: 

Wij zijn ELEQ. Ons familiebedrijf is al 75 jaar dé ontwikkelaar en producent van slimme elektrotechnische 

toepassingen voor het beschermen, meten en verbinden van elektrische energie. Denk hierbij aan 

transformatoren, aansluitkasten, omvormers en meters. Vanuit onze vestigingen in Nederland (Steenwijk) 

en Duitsland (Kelpen) leveren wij standaard- én (veel) maatwerkproducten. Tot onze klantenkring behoren 

onder meer energiebedrijven, installatiebedrijven en provincies. In totaal werken we met zo’n 200 mensen 

bij ELEQ, waarvan 125 in Steenwijk. In samenwerking met opdrachtgevers en (markt)partners 

ontwikkelen wij continu innovaties en producten. Dat doen we voor professionele dienstverleners en 

producenten binnen de energiesector, maar ook voor de mondiale markt van openbare verlichting. Onze 

klanten waarderen ons om onze degelijkheid, kwaliteit en continuïteit. Er wordt met respect over ons 

gepraat: “Is er een probleem? ELEQ lost het op” is het credo. En inderdaad, er is bij ons (bijna) geen ‘nee’ 

te koop. Mede doordat wij veel samenwerken in de markt.   

Wie zoeken wij? 

Om onze commerciële visie en strategie binnen ELEQ te versterken, zijn we op zoek naar een 

commercieel directeur. Iemand die signalen uit de markt weet te vertalen naar kansen voor ELEQ. Iemand 

die stevig in zijn of haar schoenen staat, houdt van uitdaging, verantwoordelijkheid neemt en een 

zelfstarter is.    

  



 

Als commercieel directeur: 

 Ben je een ondernemer pur sang (in loondienst) 

 Wil je onderdeel zijn van het MT 

 Ben je de aanjager die kansen ziet en deuren opent 

 Luister, kijk en lees jij tussen de regels door 

 Begrijp je waar de markt van ons én die van onze klant naartoe gaat 

 Stuur jij je teamleden aan  

 Heb je oog voor detail en zicht op het grotere geheel 
 

We zijn natuurlijk vooral op zoek naar een commercieel directeur die qua karakter, motivatie en 

commerciële visie perfect bij ons past. Daarnaast is onze ideale kandidaat naar alle waarschijnlijkheid: 

 Iemand met hbo- of wo-niveau en een afgeronde technische opleiding, bijvoorbeeld HTS 
elektrotechniek.  

 Werkzaam geweest bij twee of drie verschillende bedrijven. Jouw opgedane ervaring kun je heel 
goed inzetten in de dynamische maar traditionele branche waarin wij actief zijn. En heb je bij een 
familiebedrijf gewerkt? Dat is een pre.  

 Iemand met commerciële en leidinggevende ervaring. In deze baan stuur je een team van zo’n 
16 mensen aan, waarvan een viertal in Duitsland werkzaam zijn.  

 Een leergierig en enthousiast persoon die nieuwe dingen wil ontdekken. Iemand die nadenkt over 
nieuwe markten, niet denkt in hokjes en mensen mee weet te krijgen.  

 Iemand die zowel tactisch als strategisch sterk is.  
 

Herken jij jezelf in bovengenoemde punten? Dan zou jij zomaar eens onze nieuwe commercieel directeur 

kunnen zijn.  

Met wie en voor wie werk je? 

Ons commerciële team bestaat uit (key) accountmanagers, binnendienstmedewerkers, sales engineers, 

business developers, collega’s van marketing en van het operationeel order center. Een mooie mix van 

vrouwen, mannen, leeftijden en nationaliteiten maakt dat we een ontzettend leuk team zijn. En de 

combinatie van jong- en oudgedienden maakt ons inhoudelijk sterk. Ja, wij weten waar we het over 

hebben. Dat is onze kracht, maar soms ook een valkuil. Help jij ons zaken in een breed perspectief te 

blijven zien? Ons hoofdkantoor is gevestigd in Steenwijk en de noordelijke nuchterheid is ons niet vreemd. 

Ben jij al enthousiast geworden en ben je nieuwsgierig naar wat we jou allemaal te bieden hebben? Lees 

hieronder dan snel nog even verder over deze unieke functie.  

Wat doe je zoal tijdens een werkdag? 

 Je vergadert met zowel het MT als het verkoopteam over ontwikkelingen in de markt, de 
organisatie en het team.  

 Je maakt plannen, bepaalt targets en vertaalt de strategie naar de operatie en vice versa.  

 Je doet onderzoek in de markt, naar potentiële nieuwe markten en relevante verkoopcijfers. 

 Je hebt veel contact met onze klanten. Bij de hele DMU ben jij in beeld. Onze klanten bevinden 
zich in Nederland, Duitsland, Scandinavië, maar ook in Rusland, Saudi Arabië en Zuid-Amerika.  

 Je begeleidt, coacht en stuurt je teamleden aan.  

 Eén dag in de week of twee dagen per twee weken ben je bij jouw collega’s in Duitsland.  
 

  



 

Dit krijg je van ons 

 Als commercieel directeur heb je alle ruimte, mogelijkheden en vrijheid om jezelf verder te 
ontwikkelen. We investeren in je ontwikkeling en bieden alle ruimte voor het volgen van trainingen, 
webinars, enzovoort.  

 Een salaris dat past bij de zwaarte van deze functie en de kennis en ervaring die jij meebrengt.  

 Een bonusregeling van maximaal 25% van het jaarsalaris.  

 Uiteraard krijg je de beschikking over een telefoon, laptop en een elektrische auto. 

 Een financieel gezonde organisatie die trots is op wat ze doet. 
 

Ben jij helemaal enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en wil jij werken bij dé ontwikkelaar 

en producent van slimme elektrotechnische toepassingen? Heb jij de kennis, vaardigheden en drive die 

we zoeken? Twijfel dan niet en solliciteer bij ons als commercieel directeur. Dit kan via 

https://bit.ly/2VC6SqE, dus het is snel voor elkaar. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt gebruik gemaakt 

van DISC. Voor vragen over de functie en/of de procedure kun je contact opnemen met Natascha Zoer 

(consultant Effectus-HR) op telefoonnummer 06-12554213. 

Acquisitie 

ELEQ en Effectus-HR werken bewust en vol vertrouwen samen aan het invullen van deze vacature. Dat 

is de reden dat Effectus-HR exclusiviteit voor deze vacature heeft gekregen. Gezien hun vervullingsgraad 

van 93% zijn we ervan overtuigd dat ook voor deze vacature een meer dan geschikte kandidaat wordt 

gevonden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is daarom niet nodig en ook niet gewenst. 

 

https://bit.ly/2VC6SqE

