
 
 
 
Voor één van onze klanten, een groeiend distributiebedrijf gelegen rond Temse zijn we op 
zoek naar een 
 
 

OPERATIONS MANAGER (confidentieel) 
 
 
Als Operations Manager fungeer je als de centrale spilfiguur voor het goed functioneren van 
de afdelingen Aankoop, Warehousing en Customer Service en sta je garant voor een vlotte 
samenwerking en communicatie met de sales afdeling alsook met de andere interne 
afdelingen en externe logistieke partners. Je stuurt je team (4 tal direct reports en 20 tal 
indirect reports) aan en zorgt enerzijds samen voor een correcte registratie van alle orders, en 
anderzijds voor een optimaal aankoop en voorraadbeleid. Zo verzeker je de perfecte levering 
van de producten naar de klanten. Verder sta je garant voor een kwalitatieve after-sales care 
tezamen met je team. In deze rol rapporteer je rechtstreeks aan de CEO en ben je lid van het 
management team.  
 
 
Je neemt onder andere de volgende verantwoordelijkheden op je: 
 

 Je stuurt de aankoopdienst aan zodoende een efficiënt en effectief beheer van de  

 voorraadvolumes te bestendigen; 

 Via jouw teams beheer je de magazijnen, zowel intern als extern, om een goeie en 
kwalitatieve service level te garanderen; 

 Je managet de dienst customer service teneinde een optimaal beheer en opvolging 
van de klantenorders en correcte dienstverlening after-sales te verzekeren; 

 Je hanteert een duidelijke communicatieflow op operationeel vlak met de sales 
afdeling, alsook met de interne afdelingen en externe logistieke partners; 

 Je fungeert als aanspreekpunt voor verschillende interne diensten met als doel een 
goede klantenservice te bieden; 

 Je coacht en stuurt jouw medewerkers aan en zorgt voor de ontwikkeling van de 
afdelingen tot een effectief team zodat de KPI’s behaald en verbeterd worden; 

 Je streeft naar een continue verbetering van de logistieke processen en een 
optimale werking van de ganse logistieke flow van orderintake tot en met levering 
bij de klant 

 
Je herkent jezelf in volgende beschrijving: 
 

 een geboren leider die erin slaagt mensen te stimuleren en motiveren. 



 
 een bruggenbouwer, iemand die constructief meedenkt en streeft naar een goeie  

 samenwerking met andere departementen 

 iemand die een sterke analytische geest heeft om het overzicht te bewaren maar 
tegelijk ook voldoende hands-on en pragmatisch is 

 Iemand die vlot kan schakelen tussen het strategische, tactische en 
operationele.  

 iemand die zich flexibel opstelt ten opzichte van verandering 

 iemand die over de goeie communicatievaardigheden beschikt. Naast 
Nederlands kan je je ook uit de voeten helpen in het Frans 

 een dynamische persoonlijkheid met zin voor initiatief 
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Ellen Lambrechts, Consultant Taking Turns 
Ellen@takingturns.be – 0477/24.17.25 
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