
  

 

 
 
 
 
 

SUPERVISOR OPERATIONS  
 
 
 

Ben jij klaar voor de volgende stap in jouw carrière? Heb jij zin om al jouw kennis en ervaring over te dragen op 
jouw team? Dit is mogelijk bij Kawneer! Wij zijn namelijk op zoek naar enthousiaste en ervaren Supervisor 
Operations. Als Supervisor Operations ben jij verantwoordelijk voor en operationele aansturing van de afdeling 
Operations. Tevens ben jij verantwoordelijk voor het behalen van de vastgestelde targets, doorloop- en 
levertijden en het verbeteren van de service en de efficiency.  

   
 
TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

 
► Leiding geven aan Shiftleaders en aan de afdeling BackOffice 
► Plannen van de benodigde productiecapaciteit   
► Zorgdragen voor het behalen van de gestelde KPI's 
► Co-driving bedrijfsstrategie door initiëren en uitrollen van ondersteunende en bepalende Operations 

strategie  
► Zorgdragen voor efficiënte verwerking van de goederenstroom, kwalitatief en kwantitatief efficiënte 

productie en transport 
► Medeverantwoordelijk voor doorloop- en levertijden en kwaliteit van de geleverde producten (OTIF) 
► Strategische personeelsplanning: kwantitatieve en kwalitatieve formatie van de afdeling  
► Continue verbeteren en ontwikkelen van de processen 
► Opstellen van (internationale) managementinformatie 
► Naleven en instrueren van EHS-, kwaliteits-, interne Arconic richtlijnen en voorschriften 
► Kennis van verbetersystemen 

 
 

KENNIS    
`  

► HBO werk- en denkniveau, 
► Je beschikt over kennis van interne bedrijfsprocessen en bedrijfsprocessen bij klantorganisaties, 
► Je beschikt over kennis en inzicht van logistieke processen en systemen, 
► Je beschikt over kennis van (interne) kwaliteitssystemen, 
► Je kan planningen opzetten en beschikt over de nodige planningstechnieken, 
► Je hebt leidinggevende ervaring aan grotere groepen 
► Je hebt een verbetermentaliteit 
► Je bent klantgericht 
► Je beschikt over kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal 

 
 
 

WAT BIEDEN WIJ JOU?    
`  

► Een jaarcontract met zicht op vaste aanstelling 
► Een prima pensioenregeling (PME) 
► Reiskostenvergoeding (tot max 65 km per dag) 
► Maar liefst 40 vakantiedagen (incl. ADV dagen) 
► Goede opleidingsmogelijkheden  

 



  

 

 
 
 
 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 

► Rapporteert aan de Supply Chain Manager 
 
 

ENTHOUSIAST? 
Stuur je motivatiebrief en CV per mail naar Jacqueline Mastenbroek, HR Manager 
Jacqueline.Mastenbroek@arconic.com   
 
Vragen? 
Voor meer informatie over de vacature kun je op werkdagen tussen 08.00-16.30 contact opnemen met Lars 
van den Berg, Technical Manager, door te bellen naar 06-51542244 of stuur een mail naar 
Lars.Bergvanden@arconic.com.  
 
 
KAWNEER 
In Harderwijk werken we met een enthousiast team aan het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van 
aluminium raam-, deur- en gevelsystemen voor o.a. de Nederland, België en Duitsland. Onze aluminium 
gevelsystemen worden gebruikt in zowel woningbouw als utiliteitsbouw en leveren een bijdrage aan 
mooie en tijdloze gebouwen. Vandaar onze slogan, Building Legacies. 
 
Meer weten over Kawneer? Kijk op www.kawneer.nl. 
 
 


