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Standplaats:   Groningen    
 

 
1. Rodin Group 
Rodin Group is een zelfstandige, innovatieve en snel groeiende onderneming gevestigd in Groningen. 
Binnen vijf jaar heeft de organisatie zich ontwikkeld van start-up naar scale-up en is de op één na 
grootste accessprovider in Noord-Nederland en challenger in de markt. Met diverse projecten en een 
eigen glasvezel netwerk verzorgt Rodin honderd procent connectiviteit voor haar klanten. 
 
Veilig, betrouwbaar en snel internet, overal en altijd. Dat is waar de Rodin Group voor staat.  
Onder de naam “Snel Internet Groningen” en “ViberQ” wordt gewerkt aan de aanleg van een 
grootschalig internet netwerk in de Provincie Groningen. Met een stevige groei ambitie wil Rodin 
door ontwikkelen om de komende vijf jaar ook de rest van (Noord) Nederland te ontsluiten.  
In een projectmatige en dynamische omgeving stuurt Rodin hiervoor meerdere aannemers aan en 
levert een open netwerk met een steeds groter aanbod van Internet Service Providers.    
 
Rodin telt circa 40 medewerkers die betrokken, gedreven én specialist zijn in hun vak. De werksfeer is 
informeel, de lijnen kort met Groningse nuchterheid. 
 
Naar de website: https://www.rodin-group.com en https://www.viberq.nl.  
 

 
Plaats in de organisatie 
Geeft leiding aan gehele operationele uitrol organisatie, bestaande uit twee projectmanagers, 
manager Engineering, manager Sales en indirect aan 15 medewerkers. 
Rapporteert aan Managing Director. Gesprekspartner voor aannemers.  

https://www.rodin-group.com/
https://www.viberq.nl/


   

 

 

2. FUNCTIE 

 Verantwoordelijk voor operational performance van het primaire proces, stuurt hierbij op 

kwaliteit, kwantiteit en veiligheid.   

 Geeft leiding aan vier direct reports, indirect aan 15 medewerkers. 

 Levert proactief input aan strategie van de organisatie vanuit het eigen werkgebied. 

 Optimaliseert de keten engineering, realisatie en sales, met name op doorlooptijd en kosten. 

 Bouwt een constructieve relatie op met externe partijen, zoals (onder)aannemers, provincie en 

gemeenten. Voert onderhandelingen, stuurt op KPI’s zoals voortgang, budget, planning en 

productiviteit.  

 Groei en daarmee verandering zijn een constante factor binnen Rodin. Dit weet je te combineren 

met rust en stabiliteit.  
 
 
3. PROFIEL 

 Hbo+ werk- en denkniveau. 

 Leidinggevende ervaring, bij voorkeur binnen scale-up organisatie of technische / productie 
omgeving.  

 Ervaring met stakeholdermanagement.  

 Coachende stijl van leidinggeven. Verbindt de verschillende afdelingen, zet kaders uit en 
ontwikkelt teams en mensen.  

 Werkt met een glimlach 

 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 Leiderschap. 

 Verbindend. 

 Strategisch.  

 Ondernemerschap en ambitieus. 

 Energiek met doenersmentaliteit. 

 Communicatief sterk. 

 Flexibel en probleemoplossend. 
 
 
5. RODIN BIEDT JE 
Naast een aantrekkelijke beloning biedt Rodin je een dynamische en zelfstandige functie waarbij jij 
een grote invloed hebt op het succes en de groei van de organisatie. Bovenal wordt je onderdeel van 
een gedreven, hecht en behulpzaam team van professionals waar persoonlijke ontwikkeling, eigen 
verantwoordelijkheid en collegialiteit centraal staan. 
 
 

   
 CONTACT 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers 
Tel. 06-29624626 


