
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 SABA Dinxperlo B.V. 

 Chief Technology Officer (CTO) 
 
 Innovations that bond everyone 
 

 
Standplaats:  Dinxperlo   
 

 
1. SABA DINXPERLO B.V. 
 
SABA, met hoofdkantoor en productiefaciliteiten in Dinxperlo (Gld.), is een internationale organisatie 
gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige lijmen en kitten voor 
professionele toepassingen. De organisatie is wereldwijd actief in lijm- en kittoepassingen voor de 
industrie en bouw. Met 200 medewerkers in binnen- en buitenland wordt een omzet gerealiseerd van 
ruim € 100 miljoen. 
 
Naast haar productiefaciliteiten en hoofdkantoor in Dinxperlo, heeft SABA ook vestigingen in o.a. 
Amerika (SABA NA), Polen (SABA Polska), China en Duitsland (SABA Bocholt). In andere delen van de 
wereld is SABA aanwezig via een netwerk van eigen verkopers en distributeurs. Het merendeel van de 
producten wordt geëxporteerd. 
 
De activiteiten binnen SABA zijn ondergebracht in de Business Unit Industrial Adhesives & Sealants 
(IAS) en de Business Unit Foam Bonding Adhesives (FBA). De Business Unit IAS levert flexibele 
verbindingen die hoofdzakelijk worden toegepast binnen de segmenten bouw, milieu & infra en 
transport. De Business Unit FBA richt zich op contactlijmen voor schuim en pvc en is daarin absoluut 
een wereldspeler, vooral op het gebied van oplosmiddelvrije schuimverlijmingen.  
 
SABA groeit in alle opzichten: in omzet, innovaties én medewerkers. Het nieuwe en volledig duurzame 
bedrijfsgebouw in onlangs in gebruik genomen. Door deze nieuwbouw wordt één centrale plek 
gecreëerd waar alle functies van SABA weer bij elkaar zijn gebracht. In de nieuwe, state-of-the-art 
fabriek kan SABA haar productievolume verdrievoudigen. 
 
SABA investeert ook in productinnovaties met als doel klanten altijd de beste oplossing te bieden. Zij 
bouwt daarmee aan partnerships en aan duurzame relaties met haar klanten waarbij de persoonlijke 
verbinding centraal staat.  
 
Naar de website: www.saba-adhesives.com  
 
  

  

http://www.saba-adhesives.com/


   

 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie 

Als Chief Technology Officer (CTO) maak je onderdeel uit van het Management Team van SABA en leg 

je rechtstreeks verantwoording af aan de CEO. Je bent sparringpartner voor de Business Unit Directors 

en hiërarchisch verantwoordelijk voor de R&D organisatie. Als eindverantwoordelijke en ‘kartrekker’ 

van innovaties geef je verder vorm aan de ambities van de organisatie.   
 
 
2.  FUNCTIE 
 
In de functie van CTO ben je verantwoordelijk voor het technologiebeleid en de productinnovaties van 
SABA. Met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richt je je op toekomstige vernieuwing van 
producten en markten. Daarmee ben je het technische geweten van de organisatie. Trends en 
ontwikkelingen in de markt volg je op de voet. Je overziet het speelveld en toont hierin ook leiderschap. 
Zowel in- als extern weet je mensen mee te nemen in de ambities van SABA en in het waarmaken 
ervan.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Je analyseert en definieert de technologische behoefte van SABA. 

 Je bent verantwoordelijk voor innovaties en anticipeert op toekomstige veranderingen. 

 Je bent goed geïnformeerd over trends en ontwikkelingen in de markt.  

 Je ontwikkelt een lange termijn visie en draagt deze intern en extern uit. 

 Je bouwt strategische samenwerkingen op met partners. 

 Je werkt integraal samen met stakeholders binnen en buiten de organisatie. 

 Je waarborgt de intellectual property belangen van SABA. 
 
 
4. PROFIEL 
 

 Je hebt een afgeronde wo-opleiding of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring 

in een chemische technologierichting. 

 Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring.  

 Je hebt werkervaring in een internationaal georiënteerde omgeving. 

 Je hebt vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 Kennis van de Duitse taal is een pre. 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Je bent nieuwsgierig en hebt innovatieve en creatieve denkkracht. 

 Je bent resultaatgericht, daadkrachtig en hebt doorzettingsvermogen. 

 Je bent een strateeg en een langetermijndenker.  

 Je bent omgevingssensitief en in staat om buiten naar binnen te brengen.  

 Je toont leiderschap en hebt een groot relativeringsvermogen. 

 Je bent een netwerker en werkt integraal samen. 

 Je denkt in kansen en mogelijkheden. 

 

 
6. SABA BIEDT JOU 
 
Het betreft een fulltime functie, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is 
marktconform en afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.  
 
SABA is een kerngezond en ambitieus bedrijf. Een prettig en warm familiebedrijf waar oog is voor de 
medewerkers. Een cultuur waar ‘normaal doen’ de norm is. SABA staat ook voor samenwerken aan 
een mooie succesvolle toekomst. Vanuit de rol van CTO kun je een grote bijdrage leveren aan de 
groei en ontwikkeling  van de organisatie.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Greetje Jakobs, senior consultant recruitment 
06 - 5022 1272 
greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl 


