plant director
Accell Group is een beursgenoteerde organisatie die zich wereldwijd richt op de
midden- en hogere segmenten van de markt voor ﬁetsen, ﬁetsonderdelen en accessoires en is in Europa marktleider. Accell Nederland B.V. (circa 500
medewerkers) maakt deel uit van Accell Group N.V. (circa 3.000 medewerkers)
en is gevestigd in Apeldoorn en Heerenveen. Dit organisatieonderdeel
ontwikkelt, produceert en verkoopt ﬁetsen en onderdelen onder de merknamen
Batavus, Juncker Bike Parts, XLC, Koga, Loekie, Sparta en Van Nicholas. Accell
speelt sterk in op de veranderende consumentenmarkt door innovatie in product
en marketing. Zie ook: www.accellnederland.nl
U bent verantwoordelijk voor het gehele productieproces op de locaties in
Heerenveen. U geeft leiding aan (de afdelingsmanagers van) de Lakkerij,
Assemblage, QC, Productie Engineering en Supply Chain Management. U
ontwikkelt medewerkers, heeft focus op klanttevredenheid en laagste kosten van
levering, waarbij kwaliteit en ﬂexibiliteit gewaarborgd is. U heeft een hbo+/wo
werk- en denkniveau en afgeronde relevante technische opleiding. U heeft ruime
ervaring met leidinggeven en managementﬁlosoﬁeën (Lean & TQM), bij voorkeur
in een klantordergestuurde omgeving. U beheerst Engels en Duits en bent
verbindend, analytisch en ondernemend.
Contact: kantoor Heerenveen, dhr. M.L. Olman, 06 - 27 50 73 84,
referentienummer R2351.

woordvoerder/issuemanager
De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zijn er producten, diensten
en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit
proces centraal moet staan. Daarom bereiden zij hun studenten met de belofte
‘Get ready for a smart world’ op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in
de samenleving. Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op
hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen. Studenten en
onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor
vraagstukken van bedrijven en organisaties. Zie ook: www.saxion.nl
Je verzorgt de strategische advisering en uitvoering van acties rondom complexe
onderwerpen en (communicatie)vraagstukken. Je treedt op als woordvoerder
voor Saxion en bent het eerste aanspreekpunt voor de media. Je ziet kansen voor
persmogelijkheden en acties om Saxion te positioneren. Je ontwikkelt een
strategische aanpak en werkwijze rondom issuemanagement. Je beschikt over
een hbo/wo werk- en denkniveau en hebt minimaal vijf jaar relevante
werkervaring. Ervaring in het hoger onderwijs is een pre. Je hebt een sterke
binding met Oost-Nederland. Je bent een netwerker en verbinder. Je beweegt je
gemakkelijk in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Contact: kantoor Hengelo, mevr. G. Jakobs, 06 - 50 22 12 72,
referentienummer R2380.

supply chain manager
Accell Group is een beursgenoteerde organisatie die zich wereldwijd richt op de
midden- en hogere segmenten van de markt voor ﬁetsen, ﬁetsonderdelen en accessoires en is in Europa marktleider. Accell Nederland B.V. (circa 500
medewerkers) maakt deel uit van Accell Group N.V. (circa 3.000 medewerkers)
en is gevestigd in Apeldoorn en Heerenveen. Dit organisatieonderdeel
ontwikkelt, produceert en verkoopt ﬁetsen en onderdelen onder de merknamen
Batavus, Juncker Bike Parts, XLC, Koga, Loekie, Sparta en Van Nicholas. Accell
speelt sterk in op de veranderende consumentenmarkt door innovatie in product
en marketing. Zie ook: www.accellnederland.nl
U geeft vorm en inhoud aan deze nieuwe functie en bent verantwoordelijk voor
een effectieve en efﬁciënte uitvoering van het supply chain management beleid,
met daarin de focus op beschikbaarheid, kwaliteit en kosten. U bent
verantwoordelijk voor de planning- en inkoopactiviteiten, magazijnen en de
balans tussen beschikbaarheid en werkkapitaal. U heeft een hbo- werk- en
denkniveau en een bewezen trackrecord in een vergelijkbare (leidinggevende)
functie in een productie-/logistieke omgeving. U beheerst Engels en Duits en
bent analytisch, besluitvaardig en resultaatgericht.
Contact: kantoor Heerenveen, dhr. M.L. Olman, 06 - 27 50 73 84,
referentienummer R2352.

Om te solliciteren reageert u via onze website met behulp van het vermelde
referentienummer. Voor meer informatie neemt u contact op met de desbetreffende
consultant. Het functieproﬁel en de tijdsplanning vindt u op onze website.
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