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Manager operations met 600PK

Hendrik Veder Group bv is een Europees bedrijf, dat wereldwijd opereert
vanuit vestigingen in Nederland, Engeland, Schotland, Frankrijk, Noorwegen
en
Polen.Veder
Het hoofdkantoor
isdirect
gevestigd
in de Rotterdamse
haven.
Hendrik
Group zoekt per
een Manager
operations voor
het kantoor
Het
is een onderneming
wereldwijd
op het
in Rotterdam.
Heb je veeldie
energie,
wil jeproducten
onderdeel en
zijndiensten
van eenlevert
transitie
én
processen
moderniseren,
dan
zijn
wij
op
zoek
naar
jou!
gebied van staalkabel en synthetisch touw, die belangrijk zijn voor de offshore
en maritieme sector. Alsmede totaaloplossingen en services voor vele andere
industrieën.
Bedrijf en markt
Hendrik Veder Group (HVG) is één van de leidende Europese spelers op de markt

voorHendrik
staalkabels,
touw
en aanverwante
hijs- ende
sleepmaterialen.
Onzetemissie is het
De
Veder
Group
heeft de ambitie
maritieme sector
aanvaarden
van
elke
uitdaging
die
staalkabel
of
touw
omvat;
“We
havewe
theop
solution,
verduurzamen. Samen met toonaangevende klanten realiseren
or we’re part of it”.
innovatieve manier duurzaamheid. Zo ontstaan door inventarisatie,
refurbishing
enGroup
circulaire
grondstof benaderingen nieuwe
kosteneffectieve
Hendrik Veder
(www.hendrikvedergroup.com),
opgericht
in 2012, is een
samenvoegingBij
van
de bedrijven
Hendrikgaan
Veder,
RopeQuip enenEuropean
werkwijzen.
Hendrik
Veder Group
duurzaamheid
economieRope
hand
Services
en
heeft
een
geschiedenis
die
teruggaat
tot
1800.
Ook
één
van
de
oudste
in hand.
bedrijven in Nederland, Touwfabriek G. van der Lee, is onderdeel van de groep.

Beschrijving
de functie
HVG is actief in van
verschillende
markten maar vooral in offshore en maritiem. Het
hoofdkantoor
van
HVG
is
gevestigd
in gaRotterdam,
met kwaliteit
verkoopkantoren,
Als onderdeel van ons Operations Team
jij de optimale
magazijnen
en
werkplaatsen
in
7
Europese
landen
en
een
groot
distributienetwerk.
van processen, producten en diensten borgen.
Functie

Jouw
profiel
Wij bieden
je de kans om actief onderdeel uit de maken van een transitie van een
Je
en in hetbedrijf
bezit met
vannieuwe
conceptueel
denkvermogen.
Je
200bent
jaar praktisch
oud bedrijfingesteld
naar een modern
proposities
waarin
innovatie,
en duurzaamheid
bovenaan staan. Een
internationale,
hebt
ronddigitalisering
de 5 jaar ervaring
in een productie-omgeving
waar
je voornamelijk
flexibele
en
ondernemende
cultuur
en
doorgroeimogelijkheden
binnen
HVG
en ons
bezig bent geweest met engineering, productie of kwaliteit. Affiniteit
met
het ecosysteem van Privaty Equity eigenaar Active Capital Company.
product is een pré.
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
Spreken
de volgende
taken/verantwoordelijkheden
jou aan?
gehele OPS- organisatie strak, maakt het digitaal en flexibel. Je legt de verbinding
tussen
de OPS-organisatie
enen
de up-to-date
rest van de organisatie.
Je houdt
• Het
implementeren,
houden, van
een van samenwerken
en begrijpt
supply
chain.
Je
beschikt
over
veel
energie
en
ook
de eigenschappen
kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) en de aan QMS
gerelateerde om
de organisatie mee te krijgen in de verandering.

•
•

processen
Het verder ontwikkelen van de kwaliteitscultuur binnen het bedrijf
Het continue initiëren, stimuleren- en begeleiden van
kwaliteitsverbeteringen
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•
•

Praktische en concrete verbeteracties opzetten naar aanleiding van
mogelijke klachten van klanten en eventuele interne kwaliteitsissues
Het aansturen van kwaliteitscontroleurs om de hoogste kwaliteit van alle
(eind) producten te garanderen.
Het aansturen van het productcertificeringsteam bij het genereren van de
vereiste certificaten
Ondersteunen van de directie bij het bepalen en behalen van
kwaliteitsdoelstellingen

Vacature
•

•
Manager
operations met 600PK

Hendrik Veder Group zoekt per direct een Manager operations voor het kantoor
Wij
hebben ook een paar minimale eisen
in Rotterdam. Heb je veel energie, wil je onderdeel zijn van een transitie én
processen
moderniseren,
dan zijn wij op zoek naar jou!
• HBO
werk- & denkniveau

• Hoge mate van kwaliteitsbewustzijn
Bedrijf
en markt
• Klanten service georiënteerd
Hendrik Veder Group (HVG) is één van de leidende Europese spelers op de markt
• Analytisch
voor staalkabels, touw en aanverwante hijs- en sleepmaterialen. Onze missie is het
• Communicatief
aanvaarden
van elke uitdaging die staalkabel of touw omvat; “We have the solution,
or we’re
part
it”.
• Goed of
kunnen
samenwerken.
Hendrik Veder Group (www.hendrikvedergroup.com), opgericht in 2012, is een

Wat
bieden wij?
samenvoeging
van de bedrijven Hendrik Veder, RopeQuip en European Rope
Wij
geven
alleeen
ruimte
om grotedie
stappen
te maken
in Ook
dezeéén
belangrijke
opdracht
Services
enje
heeft
geschiedenis
teruggaat
tot 1800.
van de oudste
bedrijven
Touwfabriek
van der
is onderdeel
vankritische,
de groep.
en
hierin in
je Nederland,
eigen weg te
volgen. JeG.
krijgt
alleLee,
vrijheid
om jouw
volhardende brein én optimalisatie blik in te zetten. Staat ‘opgeven’ niet in jouw
HVG is actief in verschillende markten maar vooral in offshore en maritiem. Het
vocabulaire?
om, wantinwijRotterdam,
willen allesmet
op alles
zetten om in uphoofdkantoor Daar
van zijn
HVGweisblij
gevestigd
verkoopkantoren,
tempo
dooren
tewerkplaatsen
ontwikkelen.inAls
je bij ons
binnenkomt,
merk
je dat we er zin in
magazijnen
7 Europese
landen
en een groot
distributienetwerk.
hebben. We zijn serieus, al lachen we ook veel. We willen veranderen én hebben
jou daarbij nodig.
Functie
Wij bieden
de kans
om actiefdienstverband
onderdeel uit demet
maken
eenmaandsalaris
transitie van een
We
biedenjejou:
een fulltime
een van
bruto
tussen
200 jaar oud bedrijf naar een modern bedrijf met nieuwe proposities waarin
€
3.000 - digitalisering
€ 4.500. Flexibele
werktijdenbovenaan
afgestemd
op jouw
wensen. Behalve
innovatie,
en duurzaamheid
staan.
Een internationale,
marktconforme
arbeidsvoorwaarden,
een goede pensioenregeling
en deencao
flexibele en ondernemende
cultuur en doorgroeimogelijkheden
binnen HVG
het
ecosysteem
van
Privaty
Equity
eigenaar
Active
Capital
Company.
Metalektro bieden we veel ruimte voor opleiding, training en coaching zodat jij

je verder kunt ontwikkelen en specialiseren.

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
Informatie
over de procedure
en begrijpt supply chain. Je beschikt over veel energie en ook de eigenschappen om
Voor
meer informatie
over in
dede
functie
kun je contact opnemen met Jens
de organisatie
mee te krijgen
verandering.

Hegeman; jens.hegeman@hendrikvedergroup.com
Je kunt je motivatiebrief en cv mailen naar:
humanresources@hendrikvedergroup.com
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