Beautyplants is op zoek naar een operationeel coördinator
Beautyplants is een hard groeiend familiebedrijf, dat zich richt op het kweken van bloeiende potplanten.
Met de Camelia, Anigozanthos en Mandevilla hebben wij een uniek en schitterend assortiment.

Wat ga je doen?
Als operationeel coördinator ben je verantwoordelijk voor de planning van Beautyplants. In overleg maak
je een weekplanning. Op basis daarvan bepaal jij wat er elke dag gaat gebeuren, om de weekplanning te
kunnen realiseren. Je schat in hoeveel mensen je nodig hebt voor de verschillende werkzaamheden en
stemt dat af met het uitzendbureau.
Naast het maken van de planning, geef je leiding aan de werknemers. Dankzij jouw voorbereidingen,
kunnen de werknemers eenvoudig aan het werk. Je bent kritisch en verantwoordelijk dat het werk goed
wordt uitgevoerd. Doordat je vooruit denkt, weet je precies wat werknemers kunnen doen op het
moment dat hun werkzaamheden zijn afgerond.
Jij weet van de hoed en de rand. Je bent het aanspreekpunt voor de werknemers, op het moment dat zij
vragen hebben over hun werkzaamheden of tegen problemen aanlopen.
Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor een gestructureerde werkomgeving. Dit zorgt ervoor dat je de
benodigde materialen weet te liggen en anderen deze eenvoudig kunnen vinden.

Hoe ziet jouw dag eruit?
De werkdag begint met het aansturen van de werknemers. Op basis van je zelfgemaakte planning, vertel
je wie welke werkzaamheden gaan doen. Je hebt de werkzaamheden goed voorbereid. Je weet hoe zij de
werkzaamheden efficiënt kunnen uitvoeren. Daarnaast weet jij de benodigde materialen te liggen. Je
geeft leiding en controleert. Wanneer er storingen of problemen optreden weet jij hoe te handelen.
Aan het eind van de dag maak je de balans op. Je controleert of alles nog volgens de planning verloopt.
Tevens maak je de dagplanning voor de volgende dag. Je hebt nauw contact met het uitzendbureau. Dat
betekent dat je het aantal uitzendkrachten kunt bijsturen op basis van de planning.

Wie zoeken wij?
- Jouw energie is van toegevoegde waarde voor de werksfeer en gezelligheid binnen het team
- Jouw plannend vermogen biedt houvast voor Beautyplants
- Jouw pro-activiteit leidt tot nieuwe inzichten en efficiëntere manieren van werken
- Jouw leergierigheid zorgt ervoor dat je snel op de hoogte bent van de werkprocedures
- Jouw stressbestendigheid zorgt ervoor dat anderen relaxed kunnen werken
- Dankzij jouw kritische houding worden alle werkzaamheden goed uitgevoerd

Wat neem je samengevat mee?
- Een afgerond mbo-niveau 4 of hbo opleiding
- Goede beheersing van Excel en Word
- Goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden
- Sterke en daadkrachtige persoonlijkheid
- Technische kennis is een pré
- Flexibele instelling

Wat hebben wij te bieden?
Beautyplants wil graag de volgende stap maken, op weg naar verdere professionalisering. Het team is in
opbouw. Dat betekent dat je het vertrouwen krijgt om snel grote verantwoordelijkheden op je te nemen.
Je krijgt daarin veel vrijheid om van jouw baan een succes te maken. Daarnaast krijg je de mogelijkheid
om verder door te groeien binnen het bedrijf.
Het team van Beautyplants is erg toegankelijk. Er hangt een informele werksfeer.

Heb je interesse?
Word je enthousiast van deze functie? Zie jij het als een uitdaging om samen met Beautyplants een
professionaliseringsslag te maken? Neem dan contact op met Tim Koene.
E-mail: tim@beautyplants.nl
Mobiel: 06 53 39 86 49

