Monte Pizza Crust produceert en verkoopt tailormade pizzabodems en deegbollen voor de binnen- en
buitenlandse markt. De strategie van het bedrijf is gebaseerd op een flexibele, klantgerichte houding,
een hoog serviceniveau en een hoogwaardige productkwaliteit. Monte Pizza Crust is volop in
ontwikkeling waarbij kwaliteit en bedrijfsprocessen naar een hoger niveau wordt gebracht. Verder is
Monte Pizza Crust in volle expansie met een duidelijke groeidoelstelling voor ogen. Vanuit die gedachte
zijn wij op zoek naar een:

(Aankomend) Operations manager
Full-time 40 uur
De functie:
In deze brede rol ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse management van de gehele operatie,
samen met jouw team leidt je de productie naar grote successen.
Je geeft leiding aan zo’n 40 medewerkers en weet de mensen te motiveren en enthousiasmeren om
onze productie naar een next level te brengen. Je stuurt hierbij aan op optimalisatie van de lijnen en
verhoging van de capaciteit, kwaliteit en procesverbetering.
In deze rol maak je deel uit van het management team en rapporteer je direct aan de
directeur/eigenaar.
Verantwoordelijkheden:
• Realiseren van de productie binnen de gestelde doelen met betrekking tot veiligheid,
kwaliteit en leverbetrouwbaarheid ;
• Technische verbeteringen en project begeleiding;
• Leiding geven, motiveren, opleiden en ontwikkelen van medewerkers;
• Directe aansturing aan het bedrijfsbureau waaronder planning, expeditie en voorraadbeheer.
• Verantwoordelijk voor de gehele Supply Chain.
• Je bent de spin in het web tussen Sales en Operations.
• Je draagt bij aan het verder professionaliseren van de organisatie.
Het profiel:
Je krijgt er energie van om hands-on bezig te zijn. Je hebt ervaring met technische projecten en
aantoonbare ervaring met continue verbeteren zoals met World Class operations Management of
vergelijkbare continue verbeteren methodes (Lean,Six Sigma, etc.).
Daarbij baseer je je keuzes op feiten, stemt dit af met alle betrokken partijen, voert je acties
consistent uit en legt deze vast.
Je bent een sterke leider die duidelijk kan communiceren en makkelijk kan schakelen met alle
verschillende niveaus binnen de organisatie met voldoende empathisch vermogen, zijn visie weet
over te dragen en draagvlak kan creëren.

Je bent in staat zijn om complexe (re)organisaties in een snel veranderende omgeving te verbeteren
(bewezen staat van dienst).
Daarnaast heb je een technische achtergrond, HBO werk- en denkniveau en leidinggevende ervaring.
Wat heeft Monte Pizza Crust jou te bieden:
• Marktconform salaris aangevuld met een aantrekkelijk bonuspakket op basis van
performance.
• 25 vakantiedagen per jaar en 8% vakantietoeslag
• Goede pensioen- en ziekteregeling
• Een opleidingspakket afgestemd op je ervaring en behoefte voor verdere ontwikkeling
Daarnaast hebben wij:
• Ambitieus team en management
• Open cultuur en duidelijke communicatie
• Italiaanse koffie (a volonté)
• Voetbaltafel en dart spelletjes ter ontspanning
• Gezamenlijke lunch met regelmatig Pizza’s proeverij
• Het vieren van kleine successen is onderdeel van onze “Italiaanse roots”

Meer informatie:
Meer informatie over de inhoud van de functie kan je verkrijgen bij Sonja Ermen, tel. 076-5014900.
Enthousiast geworden?
Dan zien we je CV met korte motivatie graag tegemoet ter attentie van Sonja Ermen,
sonja@montepizzacrust.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

