
VACATURE MANAGING DIRECTOR

Op dinsdag 1 september jl. is GFM overgenomen door WILVO Group. De overname is strategisch van aard. WILVO Group kan OEM’ers vanaf nu 

nog beter bedienen op het gebied van complete samenstellingen en ziet GFM als een topspeler op het gebied van CNC verspanen en belangrijke 

toeleveranciers voor grote OEM’ers. Beide bedrijven stellen de mens altijd centraal en laten zich kenmerken door gemoedelijkheid en een écht Brabants 

karakter. Ambitie kent geen grenzen. GFM kan door de overname de gewenste en noodzakelijke groei realiseren, waarmee de continuïteit van het 

bedrijf voor de lange termijn is gewaarborgd. Als vervolg op de overname is GFM, samen met WILVO Group op zoek naar een Managing Director.



THE BEST PART. IN SEARCH FOR THE BEST DIRECTOR.

Als Managing Director van GFM aan jou de taak om samen met 

de rest van het team en natuurlijk WILVO Group, vorm te geven 

aan de verdere groei van GFM en de implementatie en uitvoering 

van onze strategische visie. Daarnaast voel jij feilloos aan wat 

GFM uniek maakt, hierdoor ben je als geen ander in staat om 

ons bedrijfs-DNA te bewaken. Als het nodig is ga je te werk als 

een leider en neem je het voortouw. Daar waar mogelijk, sta je 

volledig tussen de mensen. Juist dat, exact dat, maakt jou part 

of the best part. Want onze mensen maken GFM.

THE BEST PART.
Zo luidt onze merkbelofte en dat is niet voor niets. Wij zijn GFM, een 

verspanend metaalbedrijf gevestigd in Bergeijk. De beste in CNC 

verspanen, gespecialiseerd in specifieke machineonderdelen 

tot ‘schoendoos’ formaat. Ons machinepark is zoals het hoort: 

hightech. Bewerkingen kleiner dan een honderdste millimeter 

zijn bij ons eerder regel dan uitzondering. We krijgen veel 

waardering voor deze extreme mate van precisie vanuit de 

verpakkingsindustrie, speciale machinebouw, semiconductor-

industrie en de metaalindustrie. Onze klanten weten wat we 

voor hen -kunnen- betekenen en daar zijn we best wel trots 

op. Onze diensten spitsen zich toe op klantorder specifieke 

machineonderdelen in de vorm van CNC Draaien, CNC Frezen, 

Nabehandeling en Kwaliteitscontrole.

GROEI
De focus bij GFM ligt altijd op groei, samenwerking én resultaat. 

Aan die groei hebben we de afgelopen jaren op ongekende wijze 

gestalte gegeven. En zo ambitieus als we zijn, stellen we onszelf 

-opnieuw- verdere groei als hoofddoel.

OM HIER TE KOMEN STARTEN WE DE ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUWE MANAGING DIRECTOR VOOR GFM.



FUNCTIEOMSCHRIJVING
Een zakelijke functieomschrijving, waarbij we niet downgraden en 

al evenmin upgraden. We zijn wie we zijn. Daar zijn we overigens 

behoorlijk trots op.

DIT BEN JIJ
•  Als Managing Director van GFM ben je altijd in control. Je bent 

een rustpunt voor de organisatie en tegelijk een aanjager (in 

de positieve zin van het woord). Je haalt écht het beste in alles 

in iedereen naar boven, inclusief jezelf.

•  Met jou als ‘ondernemende director’ aan het roer zetten we 

koers richting de toekomst en het verwezenlijken van al onze 

doelen.

•  In alles wat je doet stel je groei, samenwerking en resultaat 

centraal. Dit gaat samen met het bewaken van ons bedrijfs-

DNA.

• Je hebt een sterke affiniteit met techniek.

•  Je bent een sparringpartner en relatiemanager en beschikt 

over een groot empathisch vermogen.

•  Je bent niet alleen commercieel, maar bovenal commercieel 

technisch. Met andere woorden: jij weet op sublieme wijze de 

juiste balans te vinden tussen commercie en techniek. Waarbij 

techniek altijd leidend blijft.

•  Verbeter-, verander- en optimalisatieprocessen in de maak-

industrie zijn voor jou gesneden koek.

•  Je monitort en analyseert continu onze organisatiedoel-

stellingen. Waarbij je rapportages helder en concreet kunt 

voorleggen aan het management van WILVO Group.

MEER INFORMATIE, SOLLICITEREN & DE VERDERE PROCEDURE
Vragen over de vacature? Of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op met GFM en vraag naar Helen van de Kerkhof (HRM). 

Je bereikt haar via het telefoonnummer 0497-575712 of helen@the-best-part.nl

Wil je direct solliciteren? Richt je sollicitatie + CV, inclusief motivatie, aan Helen. Haar gegevens vind je hierboven. Reacties worden vertrouwelijk 

behandeld. De sluitingsdatum voor solliciteren is vastgesteld op vrijdag 2 oktober 2020. Een assessment is onderdeel van de sollicitatieproce-

dure. Na ontvangst van jouw sollicitatie word je door ons per mail geïnformeerd of deze in goede orde is ontvangen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

•  Jouw visie op de metaal- en maakindustrie ‘triggert’ en 

enthousiasmeert. Iedereen wil hierin mee.

•  Onze merkbelofte luidt; the best part. Met jou als Managing 

Director zijn we er zeker van dat dit zo blijft.

JOUW BAGAGE
• Minimaal HBO werk- en denkniveau.

• Aantoonbare werkervaring met resultaat.

• Flink wat (commerciële) successen.

•  Financiële kennis van bedrijfsvoering en interpretatie van  

financiële kengetallen.

DIT BIEDEN WIJ
•  Een hightech machinepark en een team dat symbool staat 

voor vakmanschap.

•  Werken in een uniek bedrijfspand. Een plek die inspireert, 

motiveert en creëert en groei stimuleert.

•  Continue investering in optimalisatie en uitbreiding. Overigens 

ga jij hier ook verder vorm aangeven.

•  Een financieel kerngezond bedrijf, waar een stevig fundament 

ligt voor verdere groei.

•  Een management in de vorm van WILVO Group. Zij zijn er voor 

jou, staan je bij en gaan GFM samen met jou laten groeien.

•  Dienstverband en bijbehorende arbeidsvoorwaarden zijn 

nader te concretiseren. Alles is afhankelijk van jouw ervaring 

en (persoonlijke) kwaliteiten.

VACATURE MANAGING DIRECTOR


