Vacature: Site Manager
Wie is van Oers United?
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond
verse groenten, actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft
eigen teeltlocaties in onder andere Nederland, Marokko en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met
elkaar in om hen zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit
producten te leveren omdat wij de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken het verschil. Kernwoorden
binnen onze organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers United
ziet de kracht van getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van Oers
United.

Jouw taken en verantwoordelijkheden











Op basis van strategische uitgangspunten het opstellen van planningen en budgetten voor
Verpakken & Verwerken, Warehousing, Productie en Technische Dienst
Organiseren, afstemmen en leiding laten geven aan de werkzaamheden van Verpakken &
Verwerken, Warehouse, Productieplanning en Technische Dienst
Opstellen van (jaarlijks) investeringsplan, beheersen van het kosten- en investeringsbudget
Continue verbetering van de processen in de gehele keten
Toezien op het naleven van de procedures en op kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden
Rapporteren aan de directie en leidinggevenden met betrekking tot resultaten, afwijkingen
en doelstellingen
P&L verantwoordelijk voor de locatie
Uitvoering geven aan kwaliteits- (ISO), ARBO en milieubeleid
Uitvoering geven aan personeelsbeleid (communicatie, motivatie, ontwikkeling en opleiding,
discipline, welzijn, veranderingen e.d.)
Ontwikkelen en onderhouden van relaties intern en extern

Wat neem jij mee?






Kennis van de ondernemingsstrategie en doelstellingen
5-7 jaar ervaring sitemanagement binnen een productie omgeving
Minimaal HBO werk- en denkniveau
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Uitstekende beheersing MS Office Pakket

Competenties






Leidinggeven
Communiceren
Realisatie van doelen
Plannen en organiseren
Besluitvaardigheden

Wat biedt van Oers United?






Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling
Een informele en persoonlijke werksfeer
Marktconforme arbeidsvoorwaarden
In 2019 iedere maand een groentepakket

Reactie
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan zien we uw motivatiebrief met CV met
belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder
vermelding van de vacature ‘Site Manager’.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

