Genson Group is een samenwerkingsverband bestaande uit Genson Quality Plants, Genson Fresh Fruits &
Vegetables en Genson Technical Support. Wij zijn een internationale topspeler in de tuinbouwsector met focus
op kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit op het gebied van vermeerdering en opkweek van zachtfruit
planten en de productie van aardbeien, frambozen en prei.

VANWEGE GROEI EN PROFESSIONALISERING ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN ERVAREN
EN DOORTASTENDE:

OPERATIONS MANAGER
Als operations manager ben je verantwoordelijk om de corebusiness van Genson in goede
banen te leiden. Je stuurt dagelijks de bedrijfsleiders aan, zorgt voor efficiënte
werkprocessen en een hoge kwaliteit van onze producten. Doordat de productie van
planten en fruit is verspreid over diverse locaties is het belangrijk dat jij de verbinding legt
en synergie zoekt en versterkt tussen de locaties. Door jouw sterke communicatieve en
organisatorische vaardigheden ben jij in staat om overzicht te houden, tijdig bij te sturen
en in goede samenwerking met de bedrijfsleiders de jaarplanningen te realiseren. Omdat
we ook steeds meer data gedreven werken kun je jouw sterke analytische vaardigheden
goed inzetten in deze functie voor o.a. de periodieke rapportages aan de directie. Je
bespreekt regelmatig de voortgang en bent onderdeel van het managementteam dat de
directie adviseert. Je werkt daarin onder andere nauw samen met de manager P&O voor de
strategische personeelsplanning en inzet van resources.
Waar moet je in ieder geval over beschikken:
• Een sterk analytisch brein met goede communicatieve vaardigheden om jouw boodschap
duidelijk en effectief over te brengen;
• Een doortastende persoonlijkheid en je staat stevig in je schoenen;
• Je bent ondernemend ingesteld en bent goed in plannen en organiseren;
• Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur aan de HAS of vergelijkbare opleiding;
• 5-10 jaar werkervaring in een leidinggevende rol binnen de land- en tuinbouw;
• Flexibele inzetbaarheid tijdens het hoogseizoen;
• Goede computer skills (MS-office), ervaring met rapportagetools is een pré;
• Je spreekt goed Nederlands en bij voorkeur ook Engels.
Wat bieden wij jou:
• Een uitdagende baan bij een mooi en groeiend familiebedrijf;
• Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband;
• Salaris in overleg en op basis van kennis en ervaring;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder deelname aan pensioenregeling van BPL,
reiskostenvergoeding, een zakelijke telefoon, laptop en meer;
• Gemotiveerde en gezellige collega’s.
Interesse of meer weten?
Ben jij de doortastende en ondernemende operations manager die wij zoeken?
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Martijn Daams door je cv en motivatie te
mailen naar: martijndaams@genson.nl. Voor meer informatie over Genson kun je ook
contact met hem opnemen via +31 (0)6 51 75 66 79 of een bezoek brengen aan onze
website www.genson.nl.

