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Over	  Air	  Data	  Europe	  (ADE)	  	  
ADE	  biedt	  klantoplossingen	  gebaseerd	  op	  data	  vanuit	  de	  lucht	  door	  inzet	  van	  geavanceerde	  drone-‐systemen.	  Hiermee	  
bieden	  wij	  een	  betaalbaar	  en	  duurzaam	  alternatief	  voor	  de	  inzet	  van	  helikopters	  of	  kleine	  vliegtuigen	  voor	  het	  in	  kaart	  
brengen	  of	  monitoren	  van	  o.a.	  grote	  events,	  voetbalwedstrijden,	  dijken,	  olie-‐	  en	  gasleidingen	  en	  industriële	  complexen.	  
Onze	  onderneming	  bouwt	  vanuit	  een	  doorstart	  voort	  op	  de	  expertise,	  ervaringen	  en	  de	  klanten	  van	  haar	  rechtsvoorganger.	  	  
	  
Voor	  de	  dagelijkse	  en	  strategische	  leiding	  van	  onze	  onderneming	  zoeken	  wij	  een	  gedreven	  en	  ervaren	  Algemeen	  Directeur.	  	  	  	  
	  	  
Werkzaamheden	  	  	  	  

• Leiding	  geven	  aan	  activiteiten	  Commercie,	  Operations,	  Onderhoud	  &	  Innovatie	  (de	  operationeel	  bedrijfsleider	  
stuurt	  de	  pilotenteams	  aan	  en	  hun	  vluchten	  voor	  klanten);	  	  	  

• Vormgeven	  van	  strategie,	  managen	  van	  de	  executie	  en	  realiseren	  van	  (internationale)	  groei	  van	  de	  onderneming;	  
• Opbouwen	  van	  strategische	  partnerships	  met	  leveranciers,	  concullega’s	  en	  key	  accounts;	  	  
• Optimaliseren	  van	  de	  bedrijfsprocessen.	  

	  
	  

Gewenst	  profiel	  van	  de	  kandidaat	  	  
•	   Ruime	  ervaring	  (>	  5	  jaar)	  met	  leiding	  geven	  aan	  een	  internationaal	  opererende	  onderneming	  	  

	   (en	  aan	  genoemde	  activiteiten);	  
• Ervaring	  met	  leiding	  geven	  aan	  (door)startende	  onderneming	  is	  een	  pre;	  
• Affiniteit	  met	  de	  luchtvaartbranche	  en	  bekendheid	  met	  gelieerde	  regelgevende	  en	  handhavende	  instanties;	  	  	  
• Technisch	  /	  bedrijfskundige	  achtergrond	  (voorkeur	  WO	  niveau);	  	  
• De	  ambitie	  en	  mindset	  om	  in	  enkele	  jaren	  de	  Europees	  marktleiderschapspositie	  voor	  ADE	  te	  realiseren;	  	  
• Naast	  Nederlands	  en	  Engels	  is	  beheersing	  van	  extra	  vreemde	  talen	  	  een	  pre;	  
• Gewenst:	  ervaring	  met	  vliegen	  (PPL	  of	  GPL	  bevoegd);	  	  
• Goede	  match	  met	  het	  team	  en	  ervaring	  om	  een	  ‘winning	  team	  culture’	  te	  creëren;	  	  	  
• Bereidheid	  zich	  regelmatig	  richting	  Eindhoven	  te	  begeven	  waar	  de	  onderneming	  statutair	  is	  gevestigd.	  

	  
Wij	  bieden	  	  

• Een	  uitdagende	  omgeving	  met	  veel	  vrijheid	  om	  internationale	  ambities	  vorm	  te	  geven;	  	  
• Mogelijkheid	  om	  naast	  operationele	  rol	  ook	  mede-‐aandeelhouder	  te	  worden;	  
• In	  de	  beginfase	  (Q4	  2018)	  zijn	  de	  werkzaamheden	  in	  omvang	  ca.	  0,4	  FTE	  (m.n.	  gericht	  op	  afronden	  

onderhandelingen	  met	  investeerders).	  Vanaf	  Jan.	  2019	  is	  de	  betrekking	  gebaseerd	  op	  0,8	  –	  1,0	  FTE.	  	  	  
	  
	  	  
	  
Interesse?	  	  
Mail	  dan	  uw	  CV	  en	  motivatie	  naar	  info@airdataeurope.com	  	  
	  

Over	  Air	  Data	  Europe	  (II)	  	  
Onze	  drone-‐systemen	  mogen	  (in	  tegenstelling	  tot	  multicopter	  drones)	  ook	  op	  grote	  
hoogten	  en	  boven	  gebouwen,	  wegen	  en	  mensen	  vliegen,	  omdat	  wij	  aan	  de	  hiertoe	  
vereiste	  strenge	  regels	  en	  veiligheidseisen	  voldoen.	  	  	  
ADE	  is	  op	  dit	  gebied	  uniek	  in	  Nederland	  en	  behoort	  in	  Europa	  tot	  de	  meest	  ervaren	  RPAS	  
bedrijven	  (RPAS:	  Remotely	  Piloted	  Aircraft	  Systems).	  Zie	  ook	  www.airdataeurope.com	  	  
	  
Wanneer	  de	  huidige	  financieringsronde	  afgerond	  is	  starten	  we	  met	  6	  RPAS	  vliegtuigen	  en	  
een	  team	  van	  totaal	  8	  à	  9	  personen.	  De	  prognose	  (op	  basis	  van	  marktonderzoek)	  is	  dat	  
ADE	  in	  drie	  jaar	  doorgroeit	  tot	  een	  omzet	  van	  minimaal	  €	  5	  mln.	  en	  50	  medewerkers.	  	  
	  	  	  	  
	  
	  


