
 

Zoer Techniek is een technische onderneming in de maakindustrie. Zij zijn gespecialiseerd in CNC 
draaien, CNC frezen en laser graveren van metaal- en kunststofproducten.  
Zoer techniek is opgericht in 1983 en sindsdien een hecht familie bedrijf. 
 
Wij zijn op zoek naar een: 
 

Operationeel Manager (ft) 
 
Als operationeel manager binnen Zoer bekleed je een coördinerende en leidinggevende 
combinatiefunctie die fungeert als schakel en verbinder tussen de werkplaats en het kantoor. Je hebt 
het doel om gezamenlijk te komen tot optimale resultaten en een gezonde en plezierige werksfeer.  
 
Je draagt bij aan een optimaal verloop van de werkzaamheden binnen een werkplaatsomgeving door 
middel van planning, coördinatie, leidinggeven en controle. Het in goede banen leiden door middel 
van goede communicatieve vaardigheden is hierin essentieel.  
 
Op het kantoor werk je nauw samen met de commercieel medewerker binnendienst. De taken van 
de binnendienst worden in samenspraak en naar behoefte onderling afgestemd.  
 
De functie wordt uitgevoerd in grote mate van zelfstandigheid binnen de globale planning en 
gegeven richtlijnen. Als operationeel manager fungeer je als rechterhand en sparringpartner van de 
directie.  
 
Als Operationeel manager ben je verantwoordelijk voor: 

- Een soepele samenwerking tussen de productieafdeling en het kantoor 
- De verbinding en een voorbeeld om gezamenlijk te komen tot optimale resultaten in een 

gezonde en plezierige werksfeer.  
- Het optimaliseren van het productie proces 
- Het aansturen van het personeel op de productievloer 
- Het naleven van het kwaliteitsbeleid en RI&E 
- Het opstellen van offertes voor de klant 
- De voor- en nacalculatie 
- Het opstellen van offertes 
- Het nabellen van offertes 
- Het verwerken van binnenkomende orders 
- Het adviseren van klanten 
- Het waarborgen van de continuïteit van het volledige orderproces 
- Het opstellen van rapportages 

 
Functie eisen: 

- Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding 
- Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring 
- Je bent een echte teamspeler en een belangrijke schakel tussen de klant het bedrijf 
- Je bent commercieel ingesteld 
- Je hebt ervaring in een productie omgeving 
- Je hebt ervaring met draaien/frezen 
- Je hebt aantoonbare ervaring met procesoptimalisatie 
- Je hebt ervaring met kwaliteitsbewaking 
- Kennis en ervaring met ERP systemen 
- Kennis en ervaring met het office pakket 



 

- Competenties: leidinggeven, samenwerken, ondernemerschap, besluitvaardig zijn en 
resultaatgericht werken.  

- Fulltime beschikbaar 
 
Wij bieden: 

- Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling 
- Goede arbeidsvoorwaarden volgens CAO Metaalbewerkingsbedrijf 
- Een marktconform salaris  
- Een leuke ongedwongen werksfeer in een gezellig maar professioneel familiebedrijf 

 
 
Indien je interesse hebt in deze veelzijdige en verantwoordelijke functie bij ons ambitieuze bedrijf, 
stuur dan je CV naar Agnes Zoer (agnes@zoertechniek.nl) of bel naar 0521-593033. 


