Om de groei en ontwikkeling van het bedrijf verder vorm te geven en ter versterking van het team zijn wij
op zoek naar een:

Director of Operations
Voor 40 uur in de week
Straal jij vertrouwen en kennis uit? Is voor jou geen probleem te groot en denk jij altijd in oplossingen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar een sterke operationele leider voor onze internationale Life Science organisatie in
Emmen.
Jouw profiel
• Aantal jaren ervaring in een eindverantwoordelijke functie;
• Probleem oplossend en leervermogen op HBO niveau:
• Maximale expertise gericht op een productie omgeving;
• Je bent een overtuigende leider en People Manager;
• Je bent een strateeg met een hands-on betrokkenheid bij de organisatie;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Je bent resultaat gericht en doortastend in je aanpak doelen te realiseren, maar ook de organisatie
sensitiviteit om binnen alle niveaus in een productie goed te communiceren;
• Je weet hoe de nieuwste technologie, de juiste processen en het team opgebouwd dienen te worden;

Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent eindverantwoordelijk voor de Productie en Supply Chain afdeling.
Je geeft direct leiding aan de leidinggevenden van de verschillende afdelingen en bent betrokken bij
de gehele organisatie;
Dagelijks werk je aan het ontwikkelen en bewaken van de strategie en het beleid van de afdelingen;
Je initieert en organiseert speciale klantprojecten voor het continueren van de sterke groei die
AFYS3G al een aantal jaar doormaakt;
Je optimaliseert processen en moedigt initiatieven hiertoe aan;
Je bent onderdeel van en levert een actieve bijdrage in het Strategisch Management Team en
rapporteert aan de General Manager.
Meedenken op strategisch niveau echter ook operationeel aanwezig durven te zijn.
Zorgen dat de budgetten en de daarbij behorende eventuele investeringen binnen tijd en budget
worden uitgevoerd:

Over AFYS3G
Bij AFYS3G zetten we ons in om laboratoriumprocessen te verbeteren door laboratorium benchtop
apparatuur 3G aan te bieden. Dit is apparatuur die de 3Goals vertegenwoordigt waarvoor AFYS3G is
opgericht; prestaties te verbeteren, integratie te versterken en compatibiliteit te garanderen. De afdeling
Equipment Assembly werkt klantgericht aan diverse projecten. De projecten bestaan uit het
samenstellen van hoogwaardige modules en apparaten. Deze apparaten bevatten diverse mechanische
en elektronische componenten. Het testen van de apparaten speelt hier een zeer belangrijke rol.
Spreekt deze vacature je aan? Wij maken graag kennis met jou!
Mail jouw motivatie en C.V. naar: jessica.iske@micronic.com.
Nog aanvullende vragen neem dan contact op met Jessica Iske via 0320-277073.
Meer informatie over AFYS3G is te vinden op onze website https://afys3g.com/.

