Beauty Plants is op zoek naar een manager operations
Beauty Plants is een hardgroeiend familiebedrijf, waarin een nieuwe jonge generatie het bedrijf verder uitbouwt. Met een
flinke dosis ambitie wordt het bedrijf stap voor stap naar een hoger en professioneler niveau getild. En dat doet Beauty
Plants vanuit haar eigen visie.

Wat ga je doen?
Als manager operations ben je verantwoordelijk voor alle dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf. Dat
betekent dat je de dagelijkse arbeidsplanningen maakt, de werkzaamheden voorbereid, het personeel
aanstuurt en de werkzaamheden controleert. Je bent hét aanspreekpunt voor de werknemers. Het is jouw
verantwoordelijkheid dat er goed en efficiënt gewerkt wordt. Je bent een echte probleemoplosser en zorgt
ervoor dat de mensen worden ontzorgt.

Hoe ziet jouw dag eruit?
De werkdag begint met het voorbereiden van de werkzaamheden. Daarna vertel je de mensen welke
werkzaamheden zij gaan uitvoeren. Zij kunnen direct aan het werk, omdat de werkzaamheden door jou zijn
voorbereid. Tijdens het opstarten van de werkzaamheden ben jij erbij om eventuele opstartproblemen gelijk
aan te pakken. Gedurende de dag zullen er vanzelf verschillende vragen, problemen en overige
werkzaamheden op je bordje terecht komen. Dit vraagt om een flexibele instelling en snel kunnen schakelen.
Tussendoor controleer je of de werkzaamheden nog steeds lopen zoals gepland. Waar nodig zal je de planning
wat bij moeten schaven. Waar liggen de prioriteiten? Je denkt continu twee stappen vooruit, zodat je precies
weet wat het personeel kan doen als de werkzaamheden zijn afgerond.
Aan het eind van de dag zorg je ervoor dat de werkzaamheden netjes worden achtergelaten. Daarnaast ben je
bezig met het maken van de planning voor de volgende dag. Je hebt contact met de verschillende
uitzendbureaus over de mensen die je de volgende dag nodig hebt.

Wie zoeken wij?
- Jouw plannend vermogen zorgt ervoor dat er goed en efficiënt wordt gewerkt
- Jouw energie is van toegevoegde waarde voor de werksfeer en gezelligheid binnen het team
- Jouw pro-activiteit leidt tot nieuwe inzichten
- Jouw leergierigheid zorgt ervoor dat je snel op de hoogte bent van de werkprocedures
- Jouw stressbestendigheid zorgt ervoor dat anderen relaxed kunnen werken

Wat neem je samengevat mee?
- Een afgerond hbo-opleiding met 1-3 jaar relevante werkervaring
- Goede beheersing van Excel en Word
- Goede communicatieve vaardigheden
- Sterke en daadkrachtige persoonlijkheid
- Flexibele instelling

Wat zijn mijn doorgroeimogelijkheden?
Er zijn veel mogelijkheden om deze functie verder uit te bereiden. Er zal stapsgewijs steeds meer planning op
jouw bordje komen. Het zal beginnen met enkele werkzaamheden en wordt uitgebouwd naar dagplanningen,
weekplanningen en jaarplanningen. Daarnaast zal je meer en meer het contactpersoon worden voor de
verschillende uitzendbureaus. Je mag zelf bepalen welke mensen je wilt laten komen werken.

Wat hebben wij te bieden?
Beauty Plants 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. Ook kun je sparen voor extra vakantiedagen,
ideaal. Daarnaast is het team van Beauty Plants vooral heel gezellig, jong en ambitieus.

Heb je interesse?
Word je enthousiast van deze functie? Zie jij het als een uitdaging om samen met Beauty Plants de
professionaliseringsslag te maken? Neem dan contact op met Tim Koene per mail via tim@beautyplants.nl.

