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GLOBAL IT MANAGER 
Voor onze opdrachtgever Royal Kaak zijn we op zoek naar een ervaren, professionele en 
vakbekwame Global IT Manager. Als Global IT Manager ben je de strategische business partner op 
het gebied van IT voor de Kaak Groep. Een prachtige IT-functie die cruciaal is voor de verdere 
ontwikkeling van Kaak. We zoeken een ervaren bouwer en verbinder met een inspirerende 
persoonlijkheid, iemand die met een ‘frisse blik van buiten’ anderen inspireert en motiveert. Je bent 
verantwoordelijk voor de IT-strategie en alle aanverwante activiteiten. Samen met je team zorg je 
voor een veilige, efficiënte en toekomstbestendige IT omgeving. Je bent innovatief, bepaalt samen 
met de business wat de organisatie nodig heeft op het gebied van IT, signaleert potentiële risico’s en 
reageert hier adequaat op. Je rapporteert aan de CFO.  
 
OVER ROYAL KAAK 
Kaak is wereldwijd één van de belangrijkste producenten van hoogwaardige turn-key productielijnen 
en modules voor industriële bakkerijen. Kaak is een internationaal familiebedrijf en met meer dan 
800 medewerkers en vestigingen actief in o.a. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en de VS. 
Vanwege de hoge technische standaarden is Kaak marktleider in het hoge segment van de 
bakkerijbranche. Samen met gekwalificeerde experts werkt Kaak continu aan nieuwe ontwikkelingen 
en klantspecifieke oplossingen. Door krachten te bundelen is Kaak in staat om de klant een 
totaalconcept te leveren. 
 
IT-ORGANISATIE 
Kaak is historisch gegroeid via diverse strategische acquisities. Vanuit business perspectief is de ‘One 
Kaak strategie’ bepaald om synergievoordelen te halen uit de diverse onderdelen van Kaak. Een 
integrale en geconsolideerde informatievoorziening is daarvoor essentieel. De IT-organisatie levert 
wereldwijd IT-diensten aan de diverse locaties van Kaak waaronder de twee grootste 
productielocaties in Nederland (Terborg, Nieuwkuijk) en diverse productielocaties, verkoopkantoren 
en/of servicevestigingen in het buitenland. 
 
De IT-organisatie is grotendeels gecentraliseerd en bestaat uit ongeveer 10 FTE, verdeeld over twee 
afdelingen: Application Management en Infrastructure & Security. Deze afdelingen worden elk 
aangestuurd door een afdelingsmanager. Voor productie & logistiek wordt op dit moment gebruik 
gemaakt van BAAN en een Progress maatwerkoplossing. Deze oplossingen zullen via een lopende 
transitie worden vervangen door MS Dynamics. Daarnaast bestaat er een PLM-oplossing en wordt 
voor bedrijfsvoering gebruik gemaakt van AFAS. Werkplekken worden ondersteund door MS 
Office365 en elke vestiging maakt op dit moment nog gebruik van een eigen datacentrum. Naast de 
IT is ook de integratie met OT (Operations Technology) van groot belang voor Kaak. Het onderhoud 
en beheer van productielijnen bij de klant vindt namelijk deels op afstand plaats. Je bent in de OT 
integratie een ambassadeur vanuit IT en regisseert (op corporate niveau) verbeterinitiatieven voor 
o.a. ERP en PLM. Ook lever je vanuit je expertise een bijdrage aan de ontwikkeling van klant 
specifieke applicaties en interfaces en het business model om dit op de markt te brengen.    
 
FUNCTIE 
Als Global IT Manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, ondersteuning en exploitatie 
van de IT-organisatie van Kaak en de succesvolle realisatie en implementatie van de IT-projecten. Je 
adviseert de business bij het ontwikkelen van een duurzame IT-strategie en doet concrete 
voorstellen waardoor Kaak beter in staat is haar doelstellingen te behalen.  
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Je stuurt direct de twee afdelingsmanagers aan en coacht en ondersteunt je teamleden bij hun 
persoonlijke ontwikkeling binnen het vakgebied. Je stelt -in afstemming met de CFO aan wie je zelf 
rapporteert- het strategisch plan op voor de IT-ontwikkeling en digitale groei van Kaak en hebt 
frequent contact met de COO, BU-directors, vestiging directeuren en andere stakeholders van Kaak. 
Extern heb je contact met IT-providers, klanten, softwareontwikkelaars en andere leveranciers.  
 
De belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden zijn: 

1. Informatiestrategie; 
2. IT-landschap en architectuur; 
3. Cyber Security; 
4. Data Management; 
5. Project- en Portfoliomanagement (zowel voor IT als OT projecten); 
6. IT-Procesmananagement; 
7. Contract- & leveranciersmanagement. 

 
Naast bovengenoemde verantwoordelijkheden heb je als manager een viertal belangrijke 
ontwikkelopgaven: 

1. Due dilligence – in kaart brengen van de huidige stand van zaken. 
2. Basis op orde – zorgen dat de basis IT-dienstverlening en security binnen Kaak over de 

diverse organisatieonderdelen goed geïmplementeerd is. 
3. Doorontwikkelen van de IT-strategie, afgeleid van de ‘One Kaak bedrijfsstrategie’. Belangrijk 

uitgangspunt hierbij is consolidatie en standaardisatie binnen de Kaak Groep. 
4. Opstellen van een meerjaren IT-roadmap afgeleid van de IT-strategie. 

 
PROFIEL 
De kandidaat die we zoeken, is een bouwer en verbinder die denkt vanuit een business perspectief 
en aansluiting zoekt binnen Kaak Groep. Een regisseur die anderen in hun kracht zet, vertrouwt op 
hun expertise en hen ondersteunt waar nodig, zonder de gewenste resultaten uit het oog te 
verliezen. Een inspirerende persoonlijkheid die met een ‘frisse blik van buiten’ anderen inspireert en 
motiveert. Je ziet continu kansen en mogelijkheden en laat je daarbij niet afremmen door zaken die 
nog minder goed geregeld zijn. Je communiceert makkelijk en in begrijpelijke taal, bent pragmatisch 
en hands-on en klant- en servicegericht. Verder heb je: 

• Academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde relevante academische 
opleiding zoals bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde of vergelijkbaar; 

• Bewezen trackrecord als IT manager of IT Director binnen een internationale organisatie en 
ervaring met de dynamiek van corporate organisatie versus werkmaatschappij. 

• Kennis van en ervaring met ERP- systemen. 
• Ervaring met projectmanagement, servicemanagement, architectuur, security en 

leveranciersmanagement. 
• Ervaring met procesoptimalisatie en verandermanagement in een technische organisatie  
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  

 
Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 

• Analytisch vermogen en je gaat gestructureerd te werk. 
• Uitstekende adviesvaardigheden op directie- en senior managementniveau. 
• Innovatief, ondernemend en resultaatgericht: je bent continu op zoek naar 

waardevermeerdering door vernieuwende IT-oplossingen. 
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• Klant- en businessgericht: je loopt voorop op IT-gebied en weet daarnaast cruciale 
bedrijfsprocessen te optimaliseren. 

• Weet mensen te enthousiasmeren en beschikt over ervaring in het (inhoudelijk) sparren met 
en coachen van andere professionals. 

• Communicatief, organisatiesensitief en beschikt over goede sociale vaardigheden om op alle 
niveaus, intern en extern, goed samen te werken. 

• Resultaat- en oplossingsgericht en houdt van pragmatische oplossingen. 
• Overtuigend en met lef, maar tegelijk ook kwetsbaar en open voor input van anderen; 
• Relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor J. 

 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
Werken bij Kaak betekent een baan in een prettige en informele cultuur waarbij klantgerichtheid, 
kwaliteitsbewustzijn en samenwerken hoog in het vaandel staan. Een sociaal familiebedrijf met een 
internationaal karakter en een eindproduct waar iedereen trots op is. Je komt te werken in een 
uitdagende technische omgeving waarin je de ruimte krijgt om je verder te ontwikkelen. Kaak biedt 
medewerkers, als goed werkgever, een veilige, stabiele en uitdagende werkomgeving. Daarnaast 
biedt Kaak je een goede beloning en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 40 vrij 
dagen per jaar, flexibele werktijden en een goede pensioenvoorziening.   
 
De standplaats is Terborg, maar je zult ook werken vanuit andere vestigingen zoals Nieuwkuijk en 
(voornamelijk hybride) met locaties in het buitenland. Gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
SOLLICITEREN EN PLANNING 
Wil jij een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van Kaak? Herken jij jezelf in dit profiel? Dan 
zien we je sollicitatie of reactie graag spoedig tegemoet. 
 

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig 
mogelijk) via: https://www.interexcellent.nl/u-zoekt/vacatures/ 

• Op basis van een brief- en CV-selectie worden de meest passende kandidaten uitgenodigd 
voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. 

• De meest passende kandidaten worden vervolgens voorgedragen aan de selectiecommissie 
van Kaak die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 

• Alle data voor gesprekken worden gepland in overleg. 
• Van de eindkandidaat kan -na afstemming- referenties worden gebeld. Een 

(ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE 
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner, en Willy van Middelaar, research 
consultant, InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.  
 
 
 

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie! 
 


