COO
BouWatch is een snel groeiend bedrijf op het gebied van tijdelijke beveiliging
van buitenlocaties, zoals bouwplaatsen en industrieterreinen. Speciaal
hiervoor heeft BouWatch een mobiele beveiligingsmast ontwikkeld, die is
uitgerust met camera’s, communicatieapparatuur en de karakteristieke
groene lampen. Inmiddels staan er meer dan 3.000 masten op locatie.
BouWatch onderscheidt zich doordat men de hele keten beheert, inclusief
assemblage, logistiek, onderhoud, verkoop en meldkamer. De organisatie wil
de positie internationaal uitbouwen. Hiervoor zoekt men een COO die de
interne organisatie mee laat groeien. Zie ook: www.bouwatch.nl
U bent verantwoordelijk voor de gehele operationele aansturing, de
ontwikkeling van de interne organisatie en de standaardisering van producten
en processen. U heeft veel oog voor teams en mensen. Samen met de CEO en
CFO vormt u de directie. U geeft direct leiding aan vijf teamleiders; indirect
aan 80-90 medewerkers. U heeft een hbo+/wo werk- en denkniveau en
minimaal 10 jaar management-/directie-ervaring, bij voorkeur binnen een
procesgestuurde omgeving. U heeft ervaring met procesverbetertrajecten en
kwaliteits(management)systemen. U bent commercieel gedreven, ondernemend en toont leiderschap. Beheersing van Duits is een grote pre.
Contact: kantoor Groningen, mevr. J.J.H.A. Smetsers, 06 - 29 62 46 26,
referentienummer R2386.

adviseur kwaliteit
De Arriva Groep, onderdeel van Deutsche Bahn, is actief in 14 Europese
landen waaronder Nederland. Arriva Nederland is een betrouwbare,
slagvaardige en ondernemende partner in het personenvervoer met passie
voor samenwerken, kwaliteit en resultaat voor opdrachtgever en reiziger. Met
ruim 55.000 medewerkers in Europa waarvan 6.000 in Nederland, vervoert
Arriva mensen op een veilige en duurzame wijze in de totale mobiliteitsketen
met een sterke focus op trein- en busvervoer. Kernwaarden zijn: veilig,
betrouwbaar, ondernemend, toegankelijk, betrokken en duurzaam. Zie ook:
www.arriva.nl
Ben jij de schakel tussen de werkvloer en de bedrijfsprocessen? En wil je
graag bijdragen aan een constant lerende en verbeterende organisatie? De
Adviseur Kwaliteit optimaliseert het kwaliteitsmanagementsysteem. Je bent
proactief, durft kritische vragen te stellen en gericht (on)gevraagd advies te
geven aan afdelingen op het hoofdkantoor en teams in de regio’s om de
kwaliteit duurzaam te verhogen. Je coördineert en stelt het totale
auditprogramma samen. Je hebt een hbo+ werk- en denkniveau, drie-vijf jaar
ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in een grote complexe
organisatie. Je bent ﬂexibel, zelf startend, klantgericht en analytisch.
Contact: kantoor Amsterdam, mevr. J.F. Vriesema MSc, 06 - 30 25 74 38,
referentienummer R2379.

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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