
Manager Operations      
 

Plaats: Noord Holland 
Branche: Recycling | Grondstoffen 

 

JOUW PROFIEL 

• Afgeronde Bachelor/Master in een technische richting 
• 7+ jaar leidinggevende ervaring binnen een productieomgeving, bij voorkeur van 

bulkprocessen 
• Aantoonbaar trackrecord op het gebied van procesverbetering, operationeel 

excellence en continous improvement 
• Succesvolle people manager; krijgt mensen mee, bouwen aan teams met een hoge 

verantwoordelijkheid en ownership 
• Centraal bij jou staat: Samenwerken | Optimaliseren | Realiseren 
• Je wil een bijdrage leveren aan duurzame oplossingen 

 
Missie: 
Innoveren/verbeteren/optimaliseren van een productieproces. 
Bouwen aan succesvolle teams die optimaal op elkaar zijn 
afgestemd. 
 

Als Operations Manager ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie; een optimale 
inzet van mensen, middelen, machines en materialen.  
 
Jij bent met de shift leaders verantwoordelijk voor een optimale afstemming tussen de 
plants, die resulteert in een optimaal rendement. Je optimaliseert de (werk)-processen en 
draagt zorg voor een efficiënte planning, taakverdeling en werkuitvoering.  
 
Op een motiverende manier weet jij de 3 productieteams te managen. Je overziet de 
operationele processen en zorgt voor een continue verbetering (continous improvement) van 
de efficiëntie en de kwaliteit.  
 
Daarbij heb je voor alles oog voor de risico’s op het gebied van Safety, Health & 
Environment (SHE). Je technisch inzicht alsmede je analytisch vermogen zijn sterk 
ontwikkeld waardoor je verstoringen in het proces snel signaleert en oplost. Tevens draag je 
zorg voor een goede logistiek.  
 
Tot slot stel je de budgetten op voor personeel, equipment en  chemicaliën en zorgt dat je 
binnen budget blijft. 
 



 

            
Competenties 

• Analytisch 
• Toekomstgericht, innovatief 
• Initiator, realisator, bouwer 
• Energiek, stressbestendig 
• Gettings-things-done, oplossingsgericht, besluitvaardig 
• Duidelijk, benaderbaar, overtuigend 

 
.  

YVY [ advice search match 

Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach. Jij bent uniek. Jij 
bent niet in een hokje te plaatsen. Je wilt een serieuze sparring partner voor jouw carrière. Je 
bent ambitieus, hoog opgeleid en bezit een gezonde dosis zelfreflectie. Je vindt het 
belangrijk dat het bedrijf waar jij voor werkt jouw visie en opvattingen deelt.  
 

Meer informatie 
Yvette van der Vliet  06 551 84 064  yvette@yvy.nl 
 


