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Operations Manager
Ter uitbreiding van onze bedrijfsfamilie zijn wij op zoek naar een
Operations Manager
• Succesvol familiebedrijf in de regio Westland
• Werken met betrokken collega’s
• Veel vrijheid in hoe je je functie wilt invullen
• Werken in een informele sfeer, kenmerkend door kwaliteit, betrouwbaarheid en service
• Veel mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling
• Deel uitmaken van een professioneel en groeiend bedrijf
• Een aantrekkelijk salaris en goede aanvullende arbeidsvoorwaarden
Van der Ende Valve Services is al meer dan een halve eeuw specialist in het reviseren &
leveren van regelkleppen, veiligheden en afsluiters. Van der Ende Valve Services is
partner van vooraanstaande merken zoals Masoneilan, Consolidated, Fisher, Leser,
Groth, Mogas en DeZURIK. Met een team van ruim 40 specialisten werken we voor
uiteenlopende opdrachtgevers in de chemie, petrochemie, offshore, food, papier en pulp
en energiesector. Wegens de wens voor verdere professionalisering is dit een uitgelezen
mogelijkheid om mee te bouwen aan onze succesvolle organisatie, alsmede een bijdrage te
leveren aan de verrijking van de operationele activiteiten in de rol van:
Operations Manager
- MT-lid Functie
In deze veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor alle operationele processen
binnen Van der Ende Valve Services en geef je (direct & indirect) leiding aan circa 25
medewerkers. Tevens ben je lid van het managementteam, ben je sparringpartner van en
rapporteer je aan de algemeen directeur.
Als operations manager geef je vorm en inhoud aan de continue verbetering van de
afdeling/werkplaats. Je implementeert verbeteringen en uniformeert, optimaliseert en
digitaliseert de werk- en planningsprocessen (middels LEAN). Je hebt oog voor hoe
digitalisering een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een optimale bedrijfsvoering en
hebt ervaring met de selectie en implementatie van een nieuw ERP-systeem &
planningsysteem.
Als ‘People manager’ en coach lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de
medewerkers, ben je scherp in het signaleren van kansen en zorg je voor een positieve en
stabiele sfeer op de werkplaats (je vervult hierin een voorbeeld- én voortrekkersfunctie).
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Je spreekt de taal van de werkvloer en weet dat je met de zachte waarden de harde
bedrijfsdoelstellingen realiseert!
Functie-eisen:
• Een afgeronde opleiding/ervaring op hbo-niveau (bij voorkeur werktuigbouwkunde of
technische bedrijfskunde);
• Minimaal vijf jaar functierelevante leidinggevende ervaring opgedaan in een
dynamische, flexibele en klantgerichte omgeving (bij voorkeur in industrie - productie techniek);
• Een goed procesmatig, analytisch en organisatiekundig (financieel is een pre) inzicht;
• Ervaring met de selectie en implementatie van ERP-systemen;
• Onafhankelijke denker, hands-on, no-nonsens, pragmatisch en sociaal;
• Goede communicatieve vaardigheden, oplossingsgerichte werkstijl, en een
• ‘afspraak is afspraak’-mentaliteit;
• Affiniteit met het werken in een familiair MKB-bedrijf met sterke aanspreekcultuur;
• Woonachtig in de regio en fulltime beschikbaar.
Aanbod
Wij bieden een leuke functie in een prachtig familiebedrijf met een open en direct
karakter.
Men werkt zij aan zij met elkaar en heeft een hoge betrokkenheid bij de organisatie en de
geleverde service. Uiteraard wordt een passend arbeidsvoorwaardenpakket aangeboden.
Enthousiast geworden over deze baan en zie jij het wel zitten om lid te worden van onze
familie? Stuur dan een e-mail met je CV en sollicitatiebrief naar Lena Rengur:
E-mail: lrengur@endevalves.nl
Telefoon: 0174 51 31 85
Zijn er nog onduidelijkheden over deze vacature en heb jij daar nog vragen over? Schroom
niet om Lena hierover te bellen of te mailen. Geen vraag is ons te gek!
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