
	

 
 
 
Guardian BV zoekt een Manager Operations 
 
Guardian is een snel groeiende, financieel gezonde onderneming in Helmond.  
In 2017 én 2018 behoorde Guardian tot de top 250 van snelst groeiende bedrijven in Nederland. 
Als productiebedrijf produceert en vermarkt Guardian bevestigingssystemen voor de bouw. Guardian is 
gevestigd in Helmond en is onderdeel van multinational SFS  te Zwitserland.  
Topkwaliteit producten, service op maat, innovatie en flexibiliteit zijn de belangrijkste pijlers voor ons 
succes. Bij Guardian werkt een goede mix van jonge en ervaren medewerkers die met veel 
enthousiasme bijdragen aan de verdere groei van ons bedrijf. In verband met de groei van onze 
onderneming zijn wij op zoek naar een:  
 
MANAGER OPERATIONS  
Als Manager Operations ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 
afdelingen productie, logistiek en assemblage.  

• Je geeft leiding aan 26 medewerkers en stuurt de verschillende teams aan om doelstellingen te 
realiseren;  

• Je geeft leiding aan veranderings- en verbeterprocessen;  
• Je bent voortdurend bezig om zaken als planning, logistiek en kostenefficiency (lean 

manufacturing) te optimaliseren;  
• Je bewaakt de kwaliteit van productie en logistieke services; 
• Je bepaalt de taakverdeling en de juiste inzet van personeel; 
• Je bewaakt de procesflow en zorgt voor een optimale afstemming tussen de diverse afdelingen; 
• Je monitort de productiviteit en bewaakt processen. Je maakt dagelijkse analyses van resultaten 

en stuurt bij waar nodig; 
• Je geeft vorm aan én voert projecten uit met betrekking tot efficiency en kostenreducties; 
• Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw warehouse management 

systeem; 
• Je zorgt voor management rapportages en forecasting van productie; 
• Je bent lid van het Management Team en rapporteert aan de Managing Director. 

 
Wij vragen:  
§ HBO werk- en denkniveau met een afgeronde technische opleiding, bijvoorbeeld HTS of WTB; 
§ Minimaal 3 jaar aantoonbare en succesvolle leidinggevende ervaring in een productieorganisatie; 
§ Een voortrekkersrol bij verbeterinitiatieven gericht op kostenreductie, werkprocessen, 
          productiviteit, productkwaliteit en leveringsprestaties.  
§ Management en leiderschap, je hebt een helicopterview; 
§ Je beschikt over visie en bent strategisch sterk; 
§ Je bent analytisch en een procesdenker. Daarnaast ben je communicatief sterk, resultaatgericht,  
          besluitvaardig, mensgericht en overtuigend; 
§ Je hebt kennis van en ervaring met Lean Manufacturing; 
§ Uitstekende beheersing van de Engelse taal. Beheersing van de Duitse taal is een pre.  

 
Wij bieden:  

• Salariëring passend bij de functie, opleiding en ervaring;  
• Een zelfstandige en uitdagende functie in een internationale en dynamische onderneming;  

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel?  
Stuur dan je CV met sollicitatiebrief  naar Peter Jost, emailadres: peter@guardian.nl 

Kantooradres: 
Guardian BV, Grasbeemd 14, 5705 DG Helmond 
tel: 0492 597400    www.guardian.nl 	


