manager administration

manager operations

Inguran Europe B.V. in Gouda is de Europese holding van de wereldwijd actieve Inguran
Group, gevestigd in de USA, die in de markt opereert onder de labels Sexing Technologies
and STgenetics. Inguran Group, met circa 1.300 medewerkers, is de innovatieve
wereldmarktleider in het produceren en distribueren van gesekst sperma voor
gebruik in kunstmatige inseminatie (Sexing Technologies) in de veehouderij. Inguran
Europe managet specialistische laboratoria in Europa en heeft 90 medewerkers in vijf
verschillende landen. De internationale dynamische cultuur is open en nononsense.
Zie ook: www.sexingtechnologies.com

Möhringer Liften bestaat ruim 100 jaar en is een zelfstandige onderneming binnen de
Schindler-groep. Möhringer richt zich op het ontwerpen, fabriceren en vermarkten
van liftinstallaties, alsmede de nazorg in de vorm van service, onderhoud, reparaties,
renovaties, moderniseringen en keuringen. Möhringer is actief in diverse markten, zoals
de utiliteit, zorg, industrie en woningbouw. Möhringer opereert vanuit Den Haag met
meer dan 30 service- en onderhoudspunten geografisch verspreid over heel Nederland,
teneinde een intensieve, landelijke dekking te kunnen waarborgen. De cultuur is open
en informeel. Zie ook: www.mohringer.nl

U bent verantwoordelijk voor de betrouwbare verwerking van de administratieve
processen van de zeven Europese vestigingen, zoals de crediteurenadministratie, de
voorbereiding van betalingen en salarissen en het contractbeheer. U bent ook belast met
de inkoopplanning, het voorraadbeheer en het beheer van de onderhoudscontracten en
reserveapparatuur. U geeft als meewerkend voorman leiding aan vier medewerkers.
U rapporteert aan de manager Support Services. U beschikt over een hbo werk- en
denkniveau en relevante, meerjarige administratieve ervaring. U bent zelfstandig,
hands-on, resultaatgericht en een teamspeler.

U bent verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten van het operationeel proces
inzake de oplevering van nieuwe installaties. U geeft inspirerend en mensgericht
leiding aan de afdelingen Verkoop, Projectmanagement en Engineering en indirect
aan 20 medewerkers. U formuleert kpi’s die u inzicht geven in omzet, marge en
resultaat. U bent MT-lid en rapporteert aan de general manager. U heeft minimaal
een hbo werk- en denkniveau en meerjarige leidinggevende ervaring met bijvoorbeeld
nieuwbouwprojecten binnen de bouw- of installatiebranche. U bent analytisch,
procesmatig sterk, resultaatgericht en een teamspeler.

Contact: kantoor Amsterdam, dhr. mr. E. Batenburg, 06 - 12 47 98 26,
referentienummer R2411.

Contact: kantoor Amsterdam, dhr. mr. E. Batenburg, 06 - 12 47 98 26,
referentienummer R2364.

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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