Vacature
Manager operations met 600PK
Hendrik Veder Group zoekt per direct een Manager operations voor het kantoor
in Rotterdam. Heb je veel energie, wil je onderdeel zijn van een transitie én
processen moderniseren, dan zijn wij op zoek naar jou!
Bedrijf en markt
Hendrik Veder Group (HVG) is één van de leidende Europese spelers op de markt
voor staalkabels, touw en aanverwante hijs- en sleepmaterialen. Onze missie is het
aanvaarden van elke uitdaging die staalkabel of touw omvat; “We have the solution,
or we’re part of it”.
Hendrik Veder Group (www.hendrikvedergroup.com), opgericht in 2012, is een
samenvoeging van de bedrijven Hendrik Veder, RopeQuip en European Rope
Services en heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1800. Ook één van de oudste
bedrijven in Nederland, Touwfabriek G. van der Lee, is onderdeel van de groep.
HVG is actief in verschillende markten maar vooral in offshore en maritiem. Het
hoofdkantoor van HVG is gevestigd in Rotterdam, met verkoopkantoren,
magazijnen en werkplaatsen in 7 Europese landen en een groot distributienetwerk.
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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Taken & verantwoordelijkheden:
• Operations HVG NL vanuit het Management Team;
• productie, logistiek en inkoop;
• certificering;
• het organiseren, flexibiliseren en vernieuwen;
• het digitaliseren van de processen;
• totaal budget bewaking
Profiel
Voor de vacature Manager Operations zijn wij op zoek naar een representatieve
collega, die zich herkent in onderstaand profiel.
Opleiding
•
Minimaal afgeronde HBO opleiding in technische bedrijfskunde /
economie en/of technische studie;
Ervaring
• minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
• ervaring in staalbranche, offshore of maritieme industrie is gewenst;
• ervaring in coachen en begeleiden van groepen mensen;
Competenties
• technisch onderlegd;
• kennis van procesindustrie en haar certificering (NEN, etc..);
• Sterke communicatieve vaardigheden;
• beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Duits en Frans is een pre;
• Flexibel en zelfstandig;
• Geen 9-tot-5 mentaliteit.
Arbeidsvoorwaarden en locatie
Hendrik Veder Group stelt hoge eisen aan haar medewerkers. Daartegenover
staan goede arbeidsvoorwaarden, een fijne/informele werkomgeving en
carrièremogelijkheden.
Arbeidsvoorwaarden
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met
niveau, ervaring en functie van de kandidaat.
Locatie
Rotterdam – Nederland.
Dienstverband
Fulltime.
Geïnteresseerd?
Graag ontvangen wij je CV en een korte motivatie via:
humanresources@hendrikvedergroup.com.
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