Manager HES
(inter)nationale groei – procesverbetering (Lean) – peoplemanager – technisch
Vacaturenummer: 180040
Standplaats: Vlaardingen
Behandelend consultant: Anco de Graaf

Samenvatting

Manager HES – J. de Jonge
Onze opdrachtgever, het familiebedrijf J. de Jonge (250 medewerkers + 200 medewerkers flex),
gevestigd in Vlaardingen, engineert, produceert en onderhoudt hoogstaande werktuigbouwkundige
producten en systemen voor de olie-, gas- en energie-industrie in Nederland, maar ook steeds vaker
internationaal.
Het bedrijf heeft in 2015 een herverdeling van activiteiten doorgevoerd en is nu onderverdeeld in 3
Business Units, namelijk Mechanical, Specialties en Internationaal. Onder de Business Unit
Specialties zit het succesvolle productiebedrijf HES (Heat Exchanger Service). HES (16 fte + 9 fte
flex) is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren, repareren en testen van alle typen “Shell- en
Tube” warmtewisselaars, luchtkoelers en drukvaten; dit in een grote verscheidenheid van
materialen.
HES doet zowel nieuwbouw als reparatie/service. Er wordt maatwerk geleverd van ontwerp tot aan
commissioning on site. Voor deze werkmaatschappij zoeken wij de technisch en commercieel
eindverantwoordelijke manager die de organisatie naar een hoger plan tilt.
Als Manager HES bent u P&L-eindverantwoordelijk en geeft u leiding aan de gehele organisatie,
bestaande uit Operations, Project Management & Engineering, Productie & Assemblage en de After
Sales & Commissioning. U rapporteert aan de Directeur van de Business Unit Specialties. U stippelt
het operationele en commerciële beleid uit voor de komende jaren en vertaalt dit naar jaarplannen,
KPI’s en budgetten. U zorgt met uw ervaring voor rust en stabiliteit. U heeft een sterke focus op de
klant en zijn wensen. Veel opdrachten worden verworven vanuit de reparatie/service-kant, waardoor
de service het visitekaartje van de organisatie is.
U beschikt over een technische opleiding Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar op minimaal HBOniveau. U heeft ruime managementervaring opgedaan in de maakindustrie. U beschikt over
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relevante kennis en/of ervaring op het gebied van warmtewisselaars, specialistische lastechnieken
en/of turnarounds. U heeft een trackrecord op het gebied van service en weet dit te combineren met
een commerciële attitude. U bent een echte teamspeler die het belang van de klant voorop stelt.

J. de Jonge
Onze opdrachtgever, het familiebedrijf J. de Jonge, gevestigd in Vlaardingen, engineert, produceert
en onderhoudt hoogstaande werktuigbouwkundige producten en systemen voor de olie-, gas- en
energie-industrie. Dankzij jarenlange ervaring en een team van ongeveer 250 vaste medewerkers en
een even groot aantal inleners levert de organisatie betrouwbare, praktische en speciaal op maat
gemaakte producten en systemen in Nederland, maar ook steeds vaker internationaal.
Het bedrijf heeft in 2015 een herverdeling van activiteiten doorgevoerd en is nu onderverdeeld in 3
Business Units, namelijk Mechanical, Specialties en Internationaal. Onder de Business Unit
Specialties zit het succesvolle productiebedrijf HES (Heat Exchanger Service). HES (16 fte + 9 fte
flex) is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren, repareren en testen van alle typen “Shell- en
Tube” warmtewisselaars, luchtkoelers en drukvaten; dit in een grote verscheidenheid van
materialen. Het machinaal bewerken van pijpplaten en keerschotten wordt uitgevoerd in volledig
geautomatiseerde CNC-centra. Voor het samenstellen en aflassen van de mantels en flenzen zijn alle
lasprocessen voorhanden, die door gecertificeerde lassers worden uitgevoerd.
HES doet zowel nieuwbouw als reparatie/service. Er wordt maatwerk geleverd van ontwerp tot aan
commissioning on site. Voor deze werkmaatschappij zoeken wij de technisch en commercieel
eindverantwoordelijke manager die de organisatie naar een hoger plan tilt.
Naar de website van J. de Jonge

Manager HES
Als Manager HES bent u P&L-eindverantwoordelijk en geeft u leiding aan de gehele organisatie,
bestaande uit Operations, Project Management & Engineering, Productie & Assemblage en de After
Sales & Commissioning. U rapporteert aan de Directeur van de Business Unit Specialties. U stippelt
het operationele en commerciële beleid uit voor de komende jaren en vertaalt dit naar jaarplannen,
KPI’s en budgetten.
U zorgt met uw ervaring voor rust en stabiliteit. U heeft een sterke focus op de klant en zijn wensen.
Veel opdrachten worden verworven vanuit de reparatie/service-kant, waardoor de service het
visitekaartje van de organisatie is. U heeft oog voor de productie en de supply chain die door de
organisatie heen lopen, verdere automatisering is een vereiste.
U heeft als manager een coachende rol en u stimuleert afdelingen met elkaar samen te werken. U
bevordert dit door zichtbaar te zijn in de organisatie, zowel op de vloer als op kantoor. U draagt zorg
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voor een correcte uitvoering en naleving van kwaliteitseisen, veiligheids- en milieuaangelegenheden.

Wie zoeken we
U beschikt over een technische opleiding Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar op minimaal HBOniveau. U heeft managementervaring opgedaan in de maakindustrie. U beschikt over relevante
kennis en/of ervaring op het gebied van warmtewisselaars, specialistische lastechnieken en/of
turnarounds. U heeft een trackrecord op het gebied van service en weet dit te combineren met een
commerciële attitude. U bent een echte teamspeler die het belang van de klant voorop stelt.
U bent een coachend leider die met een eenduidig plan het team motiveert om continu te
verbeteren. U straalt rust uit en bent transparant in uw handelen. De organisatie heeft zeer korte
lijnen; dit vraagt om een hands-on manager die zich veel tussen zijn mensen begeeft en makkelijk
verbinding maakt. Met uw aanpak, enthousiasme en communicatieve skills bent u een benaderbare
leider die mensen in beweging krijgt om veranderingen te realiseren.
Naast uw technische kennis en kunde heeft u een commercieel bewustzijn ontwikkeld. U bent een
ondernemend persoon en in staat om de markt van HES in kaart te brengen en de commerciële
kansen te identificeren en op te volgen. Dit doet u zowel in Nederland als internationaal. U beschikt
dan ook over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels en bij voorkeur ook Duits. De
voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring bij een familiebedrijf.

Onze opdrachtgever biedt
Onze opdrachtgever biedt u een uitdagende positie bij een internationaal opererend en groeiend
bedrijf in een dynamische omgeving met hands-on-mentaliteit. Daarnaast een prima primair en
secundair arbeidsvoorwaardenpakket.

Contact
Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande knop.
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Anco de
Graaf.
+31 346 – 87 00 20
info@vandegroep.nl
Reageer op deze positie
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