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Voor de functie van: Chief Executive Officer (m/v)
Van:

HD Medi BV

Datum:

april 2016
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Advertentie in de media (print en online op 9 april 2016 en verder)
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DE ORGANISATIE
Geschiedenis van JVM in Korea
Bijna 40 jaar geleden begon JVM in Korea met het automatiseren van het verpakken van tabletten,
genaamd farmacie automatisering.
Wat nog startte in 1977 met een handmatige tabletverpakkingsmachine leidde al snel tot volledig
geautomatiseerde voorschrijf-, administratie- en verpakkingsconcepten voor ziekenhuizen en
apothekers over de hele wereld.
In de afgelopen decennia heeft JVM samen met andere toonaangevende partners een wereldwijd
netwerk opgebouwd op het gebied van farmacie automatisering. Momenteel exporteert JVM haar
oplossingen al naar 33 landen.
JVM heeft haar opgebouwde expertise vastgelegd in meer dan 450 nationale en internationale
patenten en blijft in partnership werken naar een verdere toename hiervan.
JVM heeft in Korea 3 vestigingen: 2 productielocaties (waarvan bij 1 het hoofdkantoor is gevestigd
(in Daegu) en een apart kantoor in de hoofdstad Seoul.

Visie en ambitie
JVM is vastbesloten om via innovatie de rol van wereldmarktleider in deze sector te behouden.
JVM vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen erg belangrijk. Naast allerlei sociale
projecten, zet JVM zich in voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en het onderhouden
van een vertrouwensrelatie met haar aandeelhouders en zakelijke partners.
JVM is vastbesloten om de huidige technologieën steeds verder te blijven verbeteren en daarmee
voorop te blijven lopen. Met haar vooraanstaande expertise en ervaring als wereldmarktleider is
JVM vastbesloten om te blijven innoveren om ook in de toekomst het meest gewaardeerde en
meest betrouwbare bedrijf te blijven in de farmacie-automatiseringsindustrie.
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Organisatiemodel

Feiten en cijfers
JVM is beursgenoteerd in Korea en heeft een omzet van een kleine $ 100 miljoen. In Korea werken
ruim 300 medewerkers op de 3 locaties.
HD Medi
HD Medi verzorgt de marketing, sales, distributie, facturatie en support binnen Europa. HD Medi
heeft kantoren (verkoop en service) in Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje
en daarnaast partners voor distributie in Italië, Hongarije, Turkije, Ierland en Polen.
HD Medi in Nederland heeft een kleine 80 medewerkers en een omzet van circa € 20 miljoen.
Naast de reguliere afnemers van de verpakkingsoplossingen (apothekers en ziekenhuizen) richt HD
Medi zich steeds meer op zogenaamde grootschalige stadsapothekers (‘blistercompanies’).
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Eind 2015 is de vorige CEO, de heer Veltmaat weggegaan. Daarna is een interim CEO aangesteld,
de heer Gijs van Rozendaal.
De heer Van Rozendaal is door JVM gevraagd een aantal verbeteringen aan te brengen binnen de
organisatie, waaronder een kostenverlaging en een implementatie van een nieuw ERP systeem. De
heer Van Rozendaal zal rond de zomer vertrekken.
De manager accounting is begin dit jaar gestart en afkomstig uit Korea maar al langere tijd
werkzaam en woonachtig in Nederland.

DE GEZOCHTE KANDIDAAT
Als CEO wordt u vanuit Lelystad eindverantwoordelijk voor de gehele operatie in Europa:
Marketing en Sales, distributie, HR, Finance, Support alsmede de afstemming met en rapportage
aan JVM in Korea.
U stuurt de countrymanagers (sales) in de verschillende landen rechtstreeks aan en bewaakt de
totale commercie. Daarnaast houdt u goed zicht op operations en finance.

Functie eisen










Bij voorkeur ervaring als general manager in een vergelijkbare organisatie
Veel ervaring met commercie en de rol van salesmanager, sales-directeur, in een
internationale context
Bij voorkeur ervaring in vergelijkbare sectoren zoals farmacie, gezondheidszorg of medische
apparatuur
Affiniteit met productiebedrijven
Goede People manager
Talenkennis: Nederlands en Engels zijn standaard. Ten minste 1 van de volgende talen extra:
Duits, Frans of Spaans, bij voorkeur Duits
Goed financieel inzicht
Analytisch en conceptueel
Academisch geschoold, bijvoorbeeld (werktuigbouwkundig) ingenieur, econoom of
bedrijfskundige.
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Arbeidsvoorwaarden
Het maximale jaarsalaris bedraagt € 140.000 met daarnaast een bonus van maximaal 30% op basis
van EBIT.
Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken en zal een VOG worden gevraagd.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Graag ontvangen we uw motivatiebrief en CV voor woensdag 20 april aanstaande via:
ceo.hdmedi@lyncwise.nl

SOLLICITEREN EN PLANNING





publicatie profiel:
solliciteren:
kennismakingsgesprekken bij Lyncwise
selectiegesprekken bij HD Medi

9 april 2016
tot 20 april 2016
25 april tot 13 mei2016
17 tot 20 mei2016

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Mevrouw drs. Susan Abbink, partner Lyncwise Executive Search te Hilversum en Tel. 035 62 111 70
en e-mail ceo.hdmedi@lyncwise.nl

Meer informatie via www.lyncwise.nl of www.interexcellent.nl

