seats to suit
Ben jij een gedreven Operations Manager?
Ben jij een ondernemende en ambitieuze professional? Wil je je skills, energie en ervaring inzetten voor de expert en
marktleider op het gebied van ergonomisch en gezond zitten? Dan is deze functie iets voor jou!

Operations Manager (1FTE)

Als Operations Manager maak je deel uit van het Management Team
Als Operations Manager;
• Stel je het productiebeleid op en bewaakt de uitvoering daarvan
• Ben je mede verantwoordelijk voor de strategie van de Score bedrijven; Score , Score Production en ErgoXS
• Ben je eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het productiebeleid
• Geef je leiding aan het productontwikkelingsteam, en het bedrijfsbureau (planning, internationale inkoop en werkvoorbereiding), het productieteam en de assemblage afdeling
• Ben je verantwoordelijk voor kostprijscalculaties t.b.v. alle bedrijven
Wat verwachten we van jou?
• HBO werk- en denkniveau
• Je hebt goede contactuele vaardigheden en goede leidinggevende, coachende kwaliteiten
• Als People manager geef je op een motiverende wijze leiding waarbij je je medewerkers meeneemt in je ideeën en
de ontwikkelingen. Je weet mensen te inspireren om het beste in zichzelf naar boven te halen
• Je beschikt over ruime kennis van productietechnieken en materiaalkennis en je hebt inzicht in logistieke processen
• Je hebt ervaring met Lean Manufacturing, en QRM
• Je bent technisch onderlegd en hebt affiniteit met productontwikkeling
• Ervaring met ERP software is een must, je bent bedreven in MS Office programma’s
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring met een bewezen staat van dienst in een productiebedrijf, je hebt
affiniteit met de meubelindustrie
• Je beheerst vloeiend Engels en Duits in woord en geschrift
• Je bent inventief en creatief en durft beslissingen te nemen, je weet van aanpakken en bent stressbestendig
• Je kunt goed omgaan met ad-hoc situaties en voelt je thuis in een dynamische werkomgeving
Wat bieden we jou?
Een zelfstandige baan binnen een ambitieuze, internationaal snel groeiende onderneming met een informele,
no-nonsense werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. Bij Score zijn momenteel ca. 50 medewerkers werkzaam.
Voor vragen over deze functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Henk Nauta, of Mark Nauta, tel.nr.:
0594-554000.
Een assessment zal onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure.
Bij Score geloven we dat we mensen gezonder kunnen laten leven. Elke dag zijn we bezig met het verbeteren van
werkpleksituaties, zodat de mensen op een gezonde en fijne manier hun werk kunnen doen. Bij Score ontwikkelen en
produceren we ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen en accessoires. En dit zit een stuk lekkerder.
We zijn trots op onze internationaal toonaangevende en onderscheidende producten zoals de Score zadelkrukken,
voetensteunen en patiënten stoelen. Score is al jarenlang marktleider in Nederland en internationaal sterk groeiend.
Kernwaarden zijn kennis, kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Score is een Nederlands bedrijf, met export naar
meer dan 40 landen wereldwijd.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan voor 24 februari 2018 je sollicitatiebrief met CV per e-mail naar: pz@scorenl.com , t.a.v. Ilonka Hut - ter
Burg afd. P&O
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

