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Je bent vervolgens:
• Analytisch sterk
• Ambitieus
• Resultaatgericht
• Sociaalvaardig
• En goed in samenwerken
• Oprechte geïnteresseerd en betrokken bij duurzaamheid
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Functie
Wij bieden je de kans om actief onderdeel uit de maken van een transitie van een
200 jaar oud bedrijf naar een modern bedrijf met nieuwe proposities waarin
innovatie, digitalisering en duurzaamheid bovenaan staan. Een internationale,
flexibele en ondernemende cultuur en doorgroeimogelijkheden binnen HVG en
het ecosysteem van Privaty Equity eigenaar Active Capital Company.
Als operations manager ben jij vanuit het Management Team de persoon die ons
helpt de (productie) processen te moderniseren binnen de organisatie. Je zet de
gehele OPS- organisatie strak, maakt het digitaal en flexibel. Je legt de verbinding
tussen de OPS-organisatie en de rest van de organisatie. Je houdt van samenwerken
en begrijpt supply chain. Je beschikt over veel energie en ook de eigenschappen om
de organisatie mee te krijgen in de verandering.
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