Operations Director
tweede man/vrouw - processen optimaliseren - innoveren - groei
faciliteren
Locatie: Nederland

Onze opdrachtgever
Onze opdrachtgever is een succesvolle ontwikkelaar en private-label fabrikant van
voedingssupplementen en private label producten van medicinale aard voor mens en dier. Het
bedrijf opereert in diverse groeimarkten en heeft daarnaast de ambitie om harder te groeien
dan de markt als geheel. Om die groei te faciliteren is een stroomlijning en optimalisatie van de
operationele processen vereist alsmede het continu innoveren en aanvullen van de diverse
productietechnieken.De Managing Director (MD) van dit bedrijf is op zoek naar een tweede man
(of vrouw) die hem ondersteunt bij het uitwerken en realiseren van de groeistrategie. Iemand
die de operationele processen in de organisatie aanstuurt en verbetert, maar daarnaast ook
een sparringpartner is op directieniveau. Daartoe moet de vacature worden ingevuld van
Operations Director.

De positie
In deze functie bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de totale operationele
organisatie (circa 80 fte). Het bedrijf is gecertificeerd en onderhevig aan strenge internationale
regelgeving. Er wordt geproduceerd onder cleanroom-condities en de processen worden
veelvuldig ge-audit. Uw primaire doel is het zo efficiënt mogelijk en in één keer goed leveren van
een maximale output van producten van de juiste kwaliteit tegen de laagste integrale kosten op
de afgesproken leverdatum, compliant met vigerende regelgeving en industrie-standaarden.
Daarnaast geeft u een verbeteragenda vorm. U geeft sturing aan de verdere structurering en
professionalisering van de operatie, gericht op het verbeteren van de winstgevendheid en het
faciliteren van de gewenste groei. U maakt daarbij actief gebruik van gangbare process
excellencetools als lean manufacturing, OEE, TPM, SMED, WMS en planning-software.
Essentieel daarbij is het vinden van een balans tussen flexibiliteit richting opdrachtgevers en
efficiency.
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U ontwikkelt en begeleidt de organisatie op het gebied van zelfstandigheid, initiatief,
probleemoplossend vermogen, ownership en pro-activiteit en bouwt aan de daarbij horende
cultuur. Van u wordt verwacht dat u het middle management coacht om met meer eigen
initiatieven te komen voor verbeterprojecten die leiden tot slimmer werken. U geeft ze daarbij
zowel individuele als collectieve doelstellingen en u stuurt actief bij waar nodig.
Als tandempartner van de Managing Director geeft u samen de meest effectieve strategie voor
de onderneming vorm. Primair vanuit een gezamenlijkheid, maar met ieder daarin zijn eigen rol
en verantwoordelijkheid. In uw geval betreft dit het vertalen van de visie en de strategie in
operationeel beleid, doelstellingen en acties voor het team.

Wie zoeken we
U beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een technische richting en tenminste
3 jaar ervaring op directieniveau met het aansturen van alle facetten van productie en supply
chain in een technisch maakbedrijf. U neemt daarbij uitgebreide kennis van ERP- en
planningsystemen mee, ervaring met GMP kwaliteitsborging geldt als een pre.U brengt
structuur en bent zichtbaar in de organisatie. Met uw hands-on instelling, passie, energie en
focus bent u in staat mensen naar een hoger niveau te tillen en een organisatie verder te
professionaliseren. U bent analytisch sterk en u heeft uitgebreide kennis van moderne process
excellencetools. U kunt een trackrecord overleggen waaruit blijkt dat u draagvlak voor
veranderingen kunt creëren en dat u executiekracht heeft. U bedenkt en initieert
verbeterplannen en weet deze te vertalen naar de praktijk. U kunt goed schakelen tussen
operationeel, tactisch en strategisch niveau. U bent een teamplayer, maar wanneer nodig gaat
u de confrontatie niet uit de weg.

Onze opdrachtgever biedt
Een uitdagende positie van tweede man/vrouw binnen een sterk groeiend MKB-bedrijf met
significante strategische ambities.
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