
Operationeel
Manager

Zie jij het als een uitdaging om het productieproces in goede banen te leiden,
overzichtelijke planningen te maken en een team te coachen? Heb jij ook nog eens een
helicopterview, denk je in oplossingen en zorg je daarmee voor tevreden klanten? 
Word dan Operationeel Manager bij Cialona. 

 

Je bent verantwoordelijk voor de planning, de
voortgang en kwaliteitsbewaking van alle projecten;
Het representeren van de organisatie; 
Ondersteuning bieden bij het opstellen van offertes;
Je zorgt voor een optimale inzet van mensen,
machines en materialen;
Dagelijkse aansturing van het projectteam; 
Je bent niet bang om initiatief te nemen en kan goed
functioneren in een team met verschillende
disciplines;
Flexibel kunnen omgaan met veranderende
klantwensen en tegelijk de balans weten te vinden
tussen meegaan en vasthouden aan gemaakte
afspraken;
Het toepassen en controleren van bedrijfsregels en
alle relevante wet- en regelgeving;
Beoordelen van het functioneren van medewerkers
en hier vervolgens passend invulling aan geven;
Het structureren en vastleggen van bovenstaande
activiteiten en processen.

“Gezond boeren verstand” en minimaal een
HBO denkniveau;
Je hebt ervaring in een soortgelijke rol, of je hebt
een opleiding gedaan die hierbij aansluit;
Technisch en constructief inzicht, het is een pré
als je ervaring hebt in de interieur- /standbouw;
Je bent stressbestendig;
Klantgericht en communicatief zeer vaardig;
Sterk in het leidinggeven en motiveren van een
team; 
Creatief in het bedenken van oplossingen; 
Affiniteit met het automatiseren van processen;
Je spreekt en schrijft je talen;
Resultaatgericht, met de wil om de organisatie,
je collega’s en jezelf te laten groeien.

Enthousiast? Stuur je CV met een korte motivatie naar 
communicatie@cialona.nl

Wij zoeken een 
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Werkzaamheden Jouw Skills 

Wij bieden
Een moderne organisatie met uitdagende
projecten;
Een open werksfeer met leuke collega’s;
Veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatieven;
Marktconform salaris;
Geen dag hetzelfde! 


