Bart Brom
Profiel
De maakindustrie loopt als een rode draad door mijn loopbaan.
Een studie elektrotechniek, BSc, en een brede kennis van techniek, vormen de
basis voor mijn functioneren als senior manager en executive.
Met bevlogen mensen uitdagende projecten realiseren is mijn passie.
Al mijn ervaringen en mijn inspirerende manier van leiding geven,
resulteren in verbeterde prestaties van een bedrijf. Hierbij combineer ik het
optimaliseren van de organisatie en haar processen, met het uitbouwen van de
business, waarbij ik de medewerkers in hun kracht zet.
Mijn motto als bevlogen leider en People manager: "Alleen ben je sneller, samen
kom je verder".

Personalia

Eigenschappen
Inspirerend en stimulerend

Klaverpas 1
6629BC Appeltern

Analytisch
Transparant, open karakter
Loyaal en betrouwbaar
Scherp en opbouwend kritisch
Commercie als driver

bart.brom@addonvision.nl

25 februari 1962

Inspirerend leider

Opleidingen
BSc Elektrotechniek (behaald)

Herwen en Aerdt

sep 1983 - jun 1986

Hogeschool Saxion, Enschede
Afstudeerrichting: Energietechniek

gehuwd
Vakgebieden: Elektrische energieoverdracht, Vermogenselektronica,
Aandrijftechniek, IC-ontwerpen, Analoge regeltechniek, Digitale regeltechniek en
linkedin.com/in/bartbrom

A, B, BE

Bedrijfseconomie.

Werkervaring
Statutair Directeur (CEO)

sep 2017 - okt 2019

Alphatron Marine , Rotterdam
P&L eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de Alphatron Marine Groep
(AMG) van bedrijven bestaande uit negen vestigingen in de wereld. Het
hoofdkantoor en de Nederlandse vestiging zijn gevestigd in Rotterdam. AMG is
importeur, leverancier, installateur en serviceverlener van hoogwaardige navigatieen communicatieapparatuur aan boord van binnenvaart- en zeeschepen.

Highlights:
Een koers uitgezet voor meer professionalisme, noodzakelijk als dochter van een
Japanse corporate
De implementatie van een nieuw ERP-systeem (Navision) gerealiseerd
Een functiehuis en beloningssysteem opgezet (Korn Ferry Hays)
Werken met een Business planning cycli geïntroduceerd
De organisatiestructuur van de Nederlandse vestiging gewijzigd middels opgezette
Businessunits

Statutair Directeur en BU Manager Marine & Offshore

apr 2011 - aug 2017

Eekels Technology (onderdeel van TBI), Kolham
Met een collega statutair directeur P&L eindverantwoordelijk voor het bedrijf, met
als primaire verantwoordelijkheid de Marine & Offshore business. Eekels
Technologie voert, als system integrator/installateur, projecten en onderhoud &
servicewerkzaamheden uit in de disciplines technische automatisering,
elektrotechniek en werktuigbouw.
Highlights:
De potentie van het bedrijf, gelegen in specifieke technische kennis en
vakbekwaamheid van medewerkers, omgezet in een stijging van omzet en resultaat
Diverse procesaanpassingen doorgevoerd en verankerd in een nieuw
kwaliteitshandboek volgens ISO 9001
Projectmanagement als key proces verbeterd zowel via de instrumentele- (Prince 2
methodiek), als de soft skills ontwikkelingsroute (Gustav Käser trainingen)

Directeur/Eigenaar (tot op heden)

sep 2007 - mrt 2011

Volta Plus B.V., Appeltern
Zelfstandig ondernemer (via eigen bedrijf, Volta Plus B.V.) met als primaire taak het
opzetten van een elektrotechnisch installatiebedrijf, AIM Elektrotechniek, in
samenwerking met een scheepswerf.
Highlights:
Het bedrijf van scratch opgezet
Een personeelsbestand opgebouwd van 7 medewerkers, met daarnaast een
flexibele schil van 5-10 fte
De scope van het bedrijf ontwikkeld van volledige uitbesteding naar eigen
engineering, paneelbouw, installatie, commissioning en serviceverlening

Manager Operations

mrt 2005 - aug 2007

Bakker Sliedrecht Elektro Industrie, Sliedrecht
Bakker Sliedrecht voert als system integrator/installateur projecten en onderhoud &
servicewerkzaamheden uit in de maritieme- en procesindustrie. Verantwoordelijk
voor de operations van het bedrijf, bestaande uit projectmanagement, productie,
after sales en inkoop. Lid van het driehoofdige Management team en leidinggevend
aan vier lijnmanagers.

Highlights:
Projectmanagement als proces en als functie geïntroduceerd
Interim projectmanagement van de omvangrijkere en complexere projecten (opstart)
Een team van projectmanagers opgezet en gecoacht
Door intensieve begeleiding en coaching een betere performance en een verhoogde
motivatie bewerkstelligd bij de lijnmanagers.

Directeur

feb 2002 - feb 2005

Fischcon Trading & Engineering, Vianen
Fischon, thans onderdeel van Topec, is ontwerper en producent van diesel- of
elektrisch aangedreven hydrauliek aggregaten, brand blusapplicaties en
(nood)stroom aggregaten. P&L eindverantwoordelijk voor de resultaten van het
bedrijf.
Highlights:
Structuur aangebracht in de organisatie en de primaire bedrijfsprocessen
De implementatie van een nieuw ERP-systeem (Exact) gerealiseerd
Introductie en invoering van projectmanagement en contractbeoordeling bij de
verkoop, zeer belangrijk in relatie tot de aard van de opdracht gevende
partijen Een stevige achterstand binnen de financiële administratie
weggewerkt (niet gedeponeerde jaarrekeningen)

Trainee/Projectmanager/BU Manager/Statutair

jun 1986 - jan 2002

Directeur
Alewijnse Marine, Nijmegen
In dit bedrijf, eerste werkgever, gestart als trainee en doorgegroeid tot statutair
directeur. Alewijnse is een system integrator/installateur actief in de maritieme- en
procesindustrie. Als statutair directeur P&L eindverantwoordelijk voor de Marine
business.
Bedrijfsomvang: Jaaromzet € 20M, 80 medewerkers.
Highlights:
Alewijnse Marine is onder mijn leiding uitgegroeid van een "kleine" naar een
bepalende speler in de Marine business
Het klantenbestand, ook internationaal, omvangrijk uitgebreid
De processen gestructureerd en dit vastgelegd in een kwaliteitssysteem met een
ISO 9001 certificatie
Het marktsegment "Binnenvaart" van scratch opgezet

Cursussen
AOG School of Management/Rijksuniversiteit

2015

Groningen, Strategisch leiderschap (behaald)
Voor details zie www.aog.nl/home/opleidingen/leergangen/strategisch leiderschap

Koninklijke PBNA, VOL VCA (behaald)

2013

De Baak, Leergang Marketing Planning (behaald)

2000

De Baak, Leergang Management van Mensen

1997

(behaald)
Hogeschool Gelderland, Cursus Offerte Management

1995

(behaald)
PHTO Commercieel Technisch Ingenieur (behaald)

1993

Bestaande uit de modules/vakken: basis marketing, planning en strategie,
industriële marketing, industriële dienstverlening, bedrijfskunde, export
management en communicatie en verkoop.

Talen
Nederlands
Engels
Duits

Nevenactiviteiten
Voorzitter/Trainer/Leider

jan 2007 - jun 2016

Jeugdvoetbal AAC-Olympia
Ondercommandant Brandweer

jan 1992 - okt 2006

Gemeente Rijnwaarden, Lobith
I.v.m. een verhuizing naar de huidige woonplaats gestopt met deze activiteit.

Hobby's en interesses
Sport in zijn algemeenheid, fitness, voetbal en golf
in het bijzonder
Mensen; vrienden, kennissen, (ex)collega's
Lezen
Skiën

