Veenbaas zoekt een ambitieus

Manager
Productie met focus op

Operationeel

aansturing

Vanuit sterk leiderschap is het jouw doel om dagelijks
optimaal rendement te behalen met duurzame inzet van mens en productiemiddelen waar de veiligheid voorop staat.
Je neemt van nature verantwoordelijkheid en bent een People manager met een goede dosis humor. Leidinggeven en het
nemen van initiatief zit in jouw natuur en je vindt het leuk om strategisch mee te denken in organisatorische
vraagstukken en weet deze te vertalen naar de praktijk.
Inhoudelijke taken
• Dagelijkse productieplanning van de gehele
		 goederenstroom;
• Verkoopprognoses;
• Forecasting t.b.v. tijdige inkoop productiemiddelen;
• Effectieve personeelsinzet (selecteren, begeleiden,
		 inzetten en beoordelen van teamleden);
• Zorgdragen voor een veilige werkomgeving en
		 positieve werksfeer;
• Orde en netheid;
• Kwaliteitsborging en -controle Keurmerk Goede Grond.
Kennis en kunde
• Proactieve, oplossingsgerichte werkhouding;
• HBO werk- en denkniveau;
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Kennis en ervaring om medewerkers met
plezier te laten presteren;
Hands-on mentaliteit/praktische instelling;
Sterke mondelinge communicatievaardigheden;
Helicopterview behouden;
Scherp en snel anticiperen;
Stressbestendig in een omgeving die hectisch en
veeleisend kan zijn;
Vooruitstrevend met respect voor de huidige
bedrijfscultuur;
Goede ICT-vaardigheden en beheersing van
Office Excel, Navision is een sterke pre;
Affiniteit met techniek is een pre;
Flexibele instelling ten aanzien van werktijden
tijdens ons hoog seizoen (februari t/m mei).

Herken jij je in bovenstaand profiel en werk je graag binnen een hecht en dynamische team?
Mail je cv + korte motivatie naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl Voor inhoudelijke vragen over deze
functie kun je contact opnemen met Sanne Veenbaas via telefoonnummer 06 538 756 15.
Meer informatie over onze organisatie: www.veenbaas.nl
Veenbaas Potgrond in Drachten onderdeel van Kekkilä-BVB is producent en leverancier van potgrond. Veenbaas is gespecialiseerd
in het ontwikkelen van private labels, maar levert ook een uitgebreid pakket van eigen merken voor zowel de retailmarkt, groothandel als
hoveniers. Als bedrijf hechten wij veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Binnen Veenbaas werken we
bewust met mentorschap. Middels deze manier van werken weten we inhoudelijke kennis over te dragen en de waarde en cultuur
binnen de organisatie door te geven.

