
Operations Manager (40 uur per week, lid MT)
Ben jij pragmatisch, een people manager, creatief, een proces manager en heb
je oog voor een gezonde bedrijfscultuur? Werk je graag in een zeer
innovatieve en ondernemende omgeving? Past een cultuur waarin we
topprestaties leveren voor onze klanten bij jou?

Dan gaan wij graag met je in gesprek!

Profiel functieIn deze functie ben je eindverantwoordelijk voor de planning, logistiek, organisatie endocumentatie van het gehele productieproces. Daarnaast ben je betrokken en ondersteunend inde operatieve en creatieve taken van het ontwikkelingsproces die zorgt voor een stabieleproductie met hoogwaardige kwaliteit, binnen de kostprijs aan tevreden klanten. Verder ben jeverantwoordelijk voor het onderhoud van het machinepark en (deels) ook klantencontact voorde producerende klanten. Je bent lid van het management team en rapporteert aan de directeur.De planning en informatiestromen kun je verbeteren en inzichtelijk maken voor allebetrokkenen.Je stuurt circa 10 medewerkers aan verdeeld over verschillende bewerkingsprocessen zoalsmateriaalvoorbereiding, thermoforming, CNC trimming met robots, assemblage en 100%eindcontrole en verpakking. De doelstelling is de klantenleveringen vanuit ontwikkeling enproductie in 100% kwaliteit en op tijd te leveren. Indien nodig ben je bereid ook zelf mee tewerken. Deze aanpak noemen we de “Cato craft”.Tenslotte kun je de belangrijkste motor achter een geplande ERP implementatie zijn.
Profiel kandidaatOm deze functie succesvol in te kunnen vullen, beschik je over HBO werk- en denkniveau en eentechnische opleiding (bij voorkeur werktuigbouwkunde) en bent in staat het machinepark en deprocessen te onderhouden, te verbeteren en te specificeren. Je bent creatief en hebt eenanalytisch denkvermogen. Je hebt een aantal jaren ervaring als leidinggevende opgedaan in eenprofessionele productieomgeving met gestructureerde processen. Je hebt ervaring met veilig enLEAN produceren en veel ervaring met het werken met een ERP pakket. Je werktresultaatgericht en als leidinggevende weet je je mensen te motiveren en ben je ervaren in deomgang met klanten. Je bent veel op de werkvloer en bent ook niet te beroerd om zelf de handen



uit de mouwen steken als dit nodig is. Daarnaast beheers je de Engelse taal en woon je binneneen half uur autorijden van Rheden.
Waar ga je werken als Operations Manager?Cato is een jonge, innovatieve en dynamische club. Cato ontwikkelt en produceert componentenen producten uit thermoplastische composieten. Met thermoplastische composieten verbeterenwij de producten van onze klanten, door ze sterker en lichter te maken, beter tegen impact tebeschermen en tegelijkertijd een aansprekend uiterlijk te geven. Onze expertise omvat hetspecificeren van materiaal, het ontwikkelen van matrijzen en procestechnologie en deserieproductie van deze componenten. We ontwikkelen deze componenten samen met onzeklanten en toeleveranciers en nemen ze met constant hoge kwaliteit in productie. Ook ditnoemen we de “Cato craft” , guaranteed strength & lightness. De resultaten zijn hoogwaardigeproducten voor sport- en consumentenartikelen, de vliegtuigindustrie, machinebouw enbescherming tegen ballistische dreiging. Wij zijn met een hecht team van 20 personen gevestigdin Rheden in een historisch pand met moderne technologie. We hebben een eigen volwaardigeproductontwikkeling en productie. Wij innoveren onze producten en processen continue enhebben daarom internationaal een unieke technologische voorsprong op ons marktgebied.Daarom weten klanten uit binnen en buitenland ons te vinden!
Wat bieden wij je als Operations Manager?We bieden een uitdagende werkplek in een groeiend technologiebedrijf in de maakindustrie. Alslid van het Management Team kun je het bedrijf mede structureel vormgeven. Naast eenplezierige werksfeer met aandacht voor de mens, biedt Cato je een goed salaris en primasecundaire arbeidsvoorwaarden. Verder bieden we je alle mogelijkheden om binnen deorganisatie te werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling door middel vanopleidingen.
Wil je kennismaken of meer weten? Je bent van harte welkom!Voor functie-inhoudelijke informatie neem je gerust contact op met Sander Liebrand, onzeRecruiter. Sander is te bereiken op telefoonnummer 06-46205615. Hij zal je graag uitleggen watde functie van inhoudt en hoe het is om je loopbaan te vervolgen bij Cato. Voor solliciteren kun jereageren via vacature@catoci.com. Meer informatie over ons vind je op onze websitewww.catoci.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Cato Composite Innovations B.V. Havelandseweg 8e, 6991 GS Rheden, www.catoci.com


