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Samenvatting

Manager Operations – Rheinmetall MAN Military Vehicles
Nederland B.V.
Onze opdrachtgever, Rheinmetall MAN Military Vehicles Nederland B.V. (RMMV-NL), gevestigd in
Ede, is onderdeel van de Duitse moederorganisatie Rheinmetall AG. De Nederlandse vestiging is een
zelfstandige entiteit met de focus op de productie en onderhoud van defensievoertuigen, specifiek de
modulair gebouwde Boxer.
RMMV-NL heeft een aantal turbulente jaren achter de rug maar is nu weer volop aan het bouwen.
Internationale orders komen binnen en de druk op de organisatie en vooral de supply chain neemt
toe in de vorm van het beschikbaar hebben van de juiste materialen, middelen en mensen. Voor deze
organisatie zijn wij op zoek naar een Manager Operations.
In deze functie bent u verantwoordelijk voor de totale operationele organisatie in Nederland
(productie, service, planning, inkoop, kwaliteit en logistiek). U draagt zorg voor een continu
verbeterklimaat, waarin medewerkers gewend raken om te blijven verbeteren. Een nadruk ligt op de
coaching en begeleiding van de medewerkers binnen de afdelingen. U draagt zorg voor de verhoging
van de professionaliteit, de prestaties, de motivatie en de multifunctionele inzetbaarheid van alle
medewerkers binnen de afdeling Operations. U rapporteert aan de Algemeen Directeur.
Wie zoeken wij?
U beschikt over minimaal een technische HBO-opleiding, bij voorkeur in de richting
Werktuigbouwkunde. Een bedrijfskundige aanvulling is een pre. U heeft ruime managementervaring
opgedaan in een productieomgeving met een complexe supply chain, waarvan tenminste vijf jaar in
een verantwoordelijke managementteampositie als operationeel manager of plantmanager. Het is
een voordeel wanneer u bekend bent met het werken in een organisatie onder een Duitse moeder.
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Rheinmetall MAN Military Vehicles Nederland B.V.
Onze opdrachtgever, Rheinmetall MAN Military Vehicles Nederland B.V. (RMMV-NL), gevestigd in
Ede, is onderdeel van de Duitse moederorganisatie Rheinmetall AG. De Nederlandse vestiging is een
zelfstandige entiteit met de focus op de productie en onderhoud van defensievoertuigen, specifiek de
modulair gebouwde Boxer. Deze voertuigen worden gebouwd voor zowel de Nederlandse alsook
buitenlandse krijgsmachten. Zie ook de YouTube video om een idee te krijgen bij het Australische
Boxer project:
RMMV-NL heeft een aantal turbulente jaren achter de rug met het neerzetten van de Nederlandse
productielocatie, het opstarten van het productieproces en een stevige reorganisatie. Het afgelopen
jaar is RMMV-NL weer volop aan het bouwen. Internationale orders komen binnen en de druk op de
organisatie en vooral de supply chain neemt toe in de vorm van het beschikbaar hebben van de
juiste materialen, middelen en mensen. De internationale setting met specifieke leveranciers, hoge
kwaliteitseisen en centrale, internationale inkoopprocessen geeft een continue uitdaging.
Om deze uitdagingen in goede banen te leiden en de organisatie te helpen om een volgende stap te
maken, zijn wij op zoek naar een Manager Operations.
Naar de website

Manager Operations
In deze functie bent u verantwoordelijk voor de totale operationele organisatie in Nederland
(productie, service, planning, inkoop, kwaliteit en logistiek). U draagt zorg voor een continu
verbeterklimaat, waarin medewerkers gewend raken om te blijven verbeteren. Speerpunten zijn
naast het op tijd leveren, het efficiënt en effectief inrichten van de organisatie en de processen op
het gebied van projectmanagement, assemblage, magazijn, material management en service &
onderhoud. U zorgt voor het opstellen van heldere afdelingsplannen met meetbare indicatoren
waarop gestuurd en gehandeld wordt om zo continue verbeteringen door te voeren.
Een nadruk ligt op de coaching en begeleiding van de medewerkers binnen de afdelingen. U draagt
zorg voor de verhoging van de professionaliteit, de prestaties, de motivatie en de multifunctionele
inzetbaarheid van alle medewerkers binnen de afdeling Operations. Hieronder vallen bijvoorbeeld
het opstellen, actualiseren en realiseren van individuele ontwikkelplannen en het verkrijgen van de
juiste kennis en vaardigheden.
Als Manager Operations rapporteert u aan en werkt u veel samen met de Algemeen Directeur en
bent u voorzitter van het Operationele Management Team en heeft zitting in het RMMV NL
Management Team. U heeft daarnaast functioneel contact met de Duitse moederorganisatie.
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Wie zoeken we
U beschikt over minimaal een technische HBO-opleiding, bij voorkeur in de richting
Werktuigbouwkunde. Een bedrijfskundige aanvulling is een pre. U heeft ruime managementervaring
opgedaan in een productieomgeving met een complexe supply chain, waarvan tenminste vijf jaar in
een verantwoordelijke managementteampositie als operationeel manager of plantmanager. U
beschikt over ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen met behulp van tools als Lean,
Kaizen en TPM. U beheerst naast het Nederlands ook de Engelse taal in woord en geschrift, het
spreken en/of schrijven van de Duitse taal is een pre.
De cultuur binnen het bedrijf vraagt om een natuurlijk leider, daadkrachtig en besluitvaardig met
aandacht voor de processen, maar bovenal voor de mensen. Een peoplemanager die
teamspelerkwaliteiten heeft. Een leider, technisch sterk, met een goede commerciële attitude,
resultaatgericht en winstgedreven. Als persoon bent u open, integer, transparant, loyaal en nuchter.
Het is een voordeel wanneer u bekend bent met het werken in een organisatie onder een Duitse
moeder.

Onze opdrachtgever biedt
Een uitdagende managementfunctie bij een aansprekende Nederlandse productieorganisatie, met
een uniek product en uitstraling naar het buitenland. Een mooie uitdaging voor de gedreven en
verbindende technisch manager. Daarnaast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

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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