Wil jij werken met de
mooiste merken?
Wij zoeken op korte termijn een
enthousiaste en ervaren

Manager Backoffice

Samen werken we elke dag keihard om klanten blij te maken met maatwerk verpakkingen, door
duidelijk en open te zijn en met ze mee te denken. Als Manager Backoffice zorg je ervoor dat iedereen
binnen je team weet wat er moet gebeuren en dat iedereen gemotiveerd blijft.

Dit vind je leuk om te doen:

• Dagelijkse leiding van de afdeling Studio,
Inkoop en Ordermanagement.
• Coördineren van de werkverdeling en
zorgdragen voor een goede planning.
• Vergroten van de flexibiliteit van de afdeling
om pieken te kunnen opvangen.
• Bewaken van kwaliteit en efficiency.
• Het borgen van de bestaande processen.
• In automatisering en procesverbeteringen
neem je een leidende rol.
• Zorgdragen dat kennis en vaardigheden van
het team op peil zijn en blijven.

Jouw kwaliteiten:

• Je kunt goed plannen, vooruit kijken en
delegeren.
• Proces-en resultaatgericht.
• Communicatief sterk.
• Proactief en beschikt over een kritische
werkhouding.

Hier herken jij jezelf in:

• Afgeronde HBO opleiding.
• Minimaal 5 jaar ervaring in vergelijkbare
leidinggevende functie.
• Ervaring met procesverbetering en affiniteit
met automatisering.
• Ervaring in de maakindustrie is een pré.
• Ervaring met Lean.
• Fulltime beschikbaar.

Wat kun je verwachten:
Wat je vooral binnen Total Packaging proeft, is de
ambitie van specialisten die samen iets bijzonders
willen neerzetten. Mensen die elkaar vanuit hun
eigen discipline niet alleen aanvullen, maar ook
inspireren om out-of-the-box te denken.
Verder is er alle ruimte jezelf te ontwikkelen met
behulp van opleidingen en workshops. Uiteraard
mag je bij deze functie een marktconforme
arbeidsvoorwaarden verwachten.

Wie zijn wij:

• De Total Packaging groep is dé maatwerkspecialist in de verpakkingsindustrie.
• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars, Boldking
en Nespresso.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!
Heb je vragen dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op (0)341 – 23 20 28
je kunt dan vragen naar Eefje Vrenegoor of Marjon Schonewille.
Mail je motivatie en cv naar pz@totalpackaging.nl. Voor meer informatie, neem een kijkje op
de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke wervingsfilm.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

