
 
 

 
 

 

Landes High End Machining B.V. in Emmen is gespecialiseerd in 5-assig verspanen en het vervaardigen van complexe 
draai- en freesproducten. De nadruk ligt op het vervaardigen van producten uit aluminium, hoog gelegeerde 
staalsoorten en titanium. Deze producten worden geleverd aan verschillende markten: Luchtvaart, 
Halfgeleiderindustrie, Medische Industrie, Proces- en Offshore toepassingen, Sensortechnologie en de Algemene 
Machinebouw. Landes richt zich voornamelijk op seriematige en repeterende productie waarbij processen zo veel 
mogelijk geautomatiseerd verlopen. Wij zijn ISO 9001 en AS 9100C gecertificeerd. 

 
Wij zijn op zoek naar een energieke en enthousiaste 

 

OPERATIONS MANAGER 
 

die samen met ons het verder ontwikkelen en professionaliseren van onze organisatie vorm geeft 
 
Functie-inhoud 

Je bent verantwoordelijk voor de logistieke en technische bedrijfsvoering in de breedste zin. Je zorgt voor een optimale aansturing van de 

verschillende productieafdelingen en ziet er op toe dat ondersteunende afdelingen een hecht geheel vormen 

Je ontwikkelt een eigen visie op de huidige productieorganisatie en speelt een voortrekkersrol bij het realiseren van een hogere graad van efficiency 

binnen de productieprocessen. Klantgerichtheid, de juiste kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, kostenbewustzijn en een soepele interactie tussen 

techniek en commercie zijn voor jou kernbegrippen. Je werkt met je team aan een hogere graad van professionaliteit en samenwerking.  

Wij zoeken 

Je bent een ervaren Operations Manager die gewend is complexe verspanings processen te managen, je hebt een afgeronde HTS Wtb. opleiding (of 

vergelijkbaar niveau) met aansluitend minimaal 3 jaren relevante werkervaring. Je hebt ambitie en bent analytisch sterk en overtuigend in het 

uitdragen van je ideeën. Je hebt met succes veranderingsprocessen  geïnitieerd en geïmplementeerd. Problemen los je op door effectief leiding te 

geven aan je medewerkers en je ‘duikt zelf ook de diepte in’ om een gestroomlijnde productie te garanderen.  

Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift en goede kennis van relevante informatiserings pakketten is een 

‘must’, kennis van de Duitse taal is een pré. Je bent communicatief sterk, representatief, enthousiast en gedreven. Je bent in staat om onder 

tijdsdruk te werken en de juiste beslissingen te nemen. De geschikte kandidaat kenmerkt zich tevens door resultaatgerichtheid, flexibiliteit en het 

vermogen om kansen om te zetten in concrete resultaten.  

Wij bieden 

Een inhoudelijke en uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden en een informele en professionele werksfeer. Landes is een dynamisch bedrijf 

met groeiambitie, wij hebben goede arbeidsvoorwaarden.  

Solliciteren 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel, mail dan je motivatiebrief met een actueel CV aan: anton.hoogendijk@landes.nl. Kijk voor aanvullende 

informatie op www.landes.nl of bel met dhr. A. Hoogendijk: 0591 632 205.  

 
ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD 


