vacature

Manager Transport en Overslag
…maak jij samen met ons
de wereld mooier?

(40 uur, standplaats Heerenveen)

Samen de wereld een stukje mooier
maken; dat is waar het bij Omrin
uiteindelijk allemaal om draait. Naar een
circulaire economie zonder afval, want
voor ons is afval simpelweg grondstof voor
iets nieuws. Omrin is ‘Fries’ voor
kringloop. Wij zijn een dienstverlener voor
40 gemeenten in Friesland, Groningen,
Noord-Veluwe en regio Rijnmond. We
bedienen zo ruim een miljoen mensen.
Wij zetten alles op alles om afval slim in te
zamelen en grondstoffen terug te winnen.
Via nascheiding verwerken we het afval,
waarbij er veel nieuwe stromen
beschikbaar zijn voor hergebruik.
Daarnaast produceren we duurzame
energie en biogas, hebben we
milieustraten en kringloopwinkels,
beheren en reinigen we openbare ruimtes
en bedrijfsterreinen en bestrijden we
gladheid en onkruid. Omrin staat voor
innovatie, samenwerking met partners en
een duurzame bedrijfsvoering.

Bij de concernafdeling Commercie & Logistiek is een vacature
ontstaan voor een manager Transport en Overslag.
Hoe ziet jouw werkdag eruit?
In deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor bedrijfsvoering
van de afdelingen transport en overslag. Je geeft leiding aan de
hoofden planning en overslag. Je bent verantwoordelijk voor het
“overslaan” van circa 100.000 ton afval in Leeuwarden. Ook ben je
verantwoordelijk voor het onderhoud van het wagenpark en de
containers.
Je overlegt met (interne) klanten leveranciers en transporteurs over
te verrichten diensten en initieert in dit verband voorstellen t.b.v.
de bedrijfsdirecteur. Je zorgt voor de voortgang, kwaliteit en
ontwikkeling van de medewerkers binnen jouw team. Je bent een
energieke leidinggevende en haalt voldoening uit het verbindend
leidinggeven aan de medewerkers van jouw team. Je staat voor
kwaliteit en vertaalt en communiceert het beleid van de organisatie
naar de dagelijkse praktijk. Je werkt mee aan het jaarplan t.b.v.
organisatorische en inhoudelijke ontwikkeling van je afdeling en
team. Je bent lid van het MT van deze concernafdeling.
Je bent betrokken bij de organisatie en geeft op de juiste manier
uitvoering aan de vernieuwingen binnen de organisatie. Tevens
ben je verantwoordelijk voor het naleven van alle kwaliteit, arbo,
veiligheid en milieueisen.
Wat bieden we jou?
 Een marktconform salaris met goede secundaire
voorwaarden;
 Een ruime mate van zelfstandigheid om je talenten en
ambities te laten zien;




Voldoende mogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen door
gerichte coaching en training;
Een plek om actief bij te dragen aan een schonere wereld.

Wat verwachten we van jou?
 Je beschikt over hbo werk- en denkniveau. Daarnaast heb je
gevorderde kennis van (bedrijfs)processen en ca 5 jaar werkervaring,
waarvan een flink aantal jaren als leidinggevende;
 Je bent iemand die stevig in zijn schoenen staat en goed kan
luisteren naar en communiceren met collega’s en medewerkers uit
alle lagen in de organisatie;
 Je bent een teamspeler en vindt het interessant om samen met de
andere leidinggevenden de operationele verantwoordelijkheid voor
het geheel te dragen en bouwstenen aan te leveren;
 Je vindt het belangrijk om verbinding te maken met de
medewerkers: hen te motiveren, inzichten en talenten te benutten
en niet te schromen om aspecten als houding en gedrag met hen te
bespreken. Je bent initiatiefrijk, resultaatgericht en hebt een open en
motiverende stijl van leidinggeven;
 Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent
flexibel, stressbestendig en besluitvaardig.
Hoe nu verder?
Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan contact op met Steven
van der Velde, Commercie en Logistiek, via (06) 20 54 91 53 of Erica
Harms, Recruiter Omrin Hoofd P&O Omrin, via 06 83 56 68 06
Wanneer je jezelf herkent in ons profiel, ontvangen we graag jouw CV met
bondige motivatie via eharms@omrin.nl
Reageren kan tot uiterlijk 16 december.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

