Vacature Operations Manager (m/v)
De operations manager is binnen Nossin FMI verantwoordelijk voor een zo efficiënt en effectief
mogelijke doorstroom van producten in de keten van inkoop tot uitlevering naar de klant. Hierbij
rapporteert de operations manager rechtstreeks aan de directie en staat in direct contact met de
supply chain manager en kwaliteitsmanager. Samen met dit team ben je de drijfveer achter de
organisatie en heb je als taak de dagelijkse gang van zaken samen goed te laten verlopen.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden
o

Ervoor zorgen dat de planning strikt wordt nagekomen. Eventueel bijsturen of creatief naar
oplossingen zoeken is op sommige momenten van toepassing.

o

Het begeleiden en controleren van de werkorders op de werkvloer.

o

Het maken van werkvoorbereidingen.

o

Het aansturen, ondersteunen en begeleiden van diverse productieafdelingen.

o

Bij alle fabricageprocessen de juiste manier van werken controleren en optimaliseren.
Eventueel door collega’s in te schakelen of met hulp/ondersteuning van derden.

o

Het toezicht houden op de naleving van het kwaliteitsbeleid binnen het productieproces (ISO
9001).

o

Het wijzigen en continue verbeteren van processen, werkwijzen en inrichting van systemen
om een efficiëntere of effectievere doorstroom van producten te kunnen genereren.

Functie-eisen
o

Je vertegenwoordigt de productie en neemt hiervoor volledig de verantwoordelijkheid.

o

Je bent oplossingsgericht, een “probleem” is voor jou een uitdaging.

o

Je hebt van nature feeling om met verschillende mensen om te gaan en met hen een
gezamenlijk doel te bereiken.

o

Je bent stressbestendig en voelt je op je plaats in een dynamische omgeving.

o

Je bent gedreven en beschikt over goede contactuele eigenschappen.

o

Je hebt affiniteit met techniek.

o

Kwaliteit staat bij Nossin FMI hoog in het vaandel. Dit verwachten we ook bij jou.

Wij bieden
Een gevarieerde baan welke je naar eigen inzicht kunt invullen mits de gestelde doelen worden
behaald. Je wordt onderdeel van een solide groeiend familiebedrijf, waarbij snel en makkelijk
geschakeld kan worden. Vanzelfsprekend zijn een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden.
Kijk voor meer info over ons bedrijf op www.nossin.nl of stuur uw sollicitatiebrief + CV naar
info@nossin.nl t.a.v. Robert Nossin.

