VACATURE

Voor onze Benelux organisatie (54 FTE) zijn we op zoek naar een

MANAGER OPERATIONS
JE GAAT WERKEN IN EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE MET ALS STANDPLAATS NEDERLAND

ZetaDisplay is actief als system integrator op het gebied van Digital
Signage. Onze ideale kandidaat is in staat om groei te versnellen en
operational excellence verder te implementeren in een snel groeiend
Europees georiënteerd bedrijf.
Je gaat rapporteren aan de vanuit Nederland werkende COO van het
Zweedse moederbedrijf. En je bent onderdeel van het management team
van de Benelux organisatie.
Lees verder...

DIT IS DE FUNCTIE

DIT BIEDEN WE JE

Als manager Operations breng je focus ter ondersteuning en
professionalisering van de afdelingen Deployment (10 FTE),
Customer Support (18 FTE) en Content Creation (5 FTE).

Een dynamische werkomgeving en dito functie met en in een
inspirerend team van gedreven professionals. Je werkt voor
toonaangevende (inter)nationale klanten. Dit doe je vanuit een
stabiele internationale beursgenoteerde organisatie die opereert in
een groeimarkt met innoverende producten en diensten waar de
komende jaren veel vraag naar zal blijven.

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de dagelijkse bedrijfsvoering van de hele leverketen naar onze klanten. Je bent in
staat om structuur en helderheid te brengen. Daarbij moet de juiste
sturingsinformatie gezocht en gebruikt worden, je blinkt uit in het
stellen van de juiste vragen.
Je hebt reeds stevige ervaring met (het aansturen van) soortgelijke
afdelingen en bent daardoor in staat direct impact te hebben en de
teams te helpen met bijvoorbeeld het stellen van prioriteren. Ook
andere relevante afdelingen zoals software development & product
management ben je uitstekend in staat te helpen door kritisch en
analytisch te zijn.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•

De ideale kandidaat voor deze rol is in staat de juiste vragen
te stellen en snel tot goede inzichten te komen. Dat zit hem
niet per se in een hoge mate van autoriteit of senioriteit, maar
in het brengen van een analytische blik en sterk procesinzicht.
Bij voorkeur heb je een achtergrond in een technologisch
bedrijf met professionele (SaaS) dienstverlening en/of system
integration voor de zakelijke markt.
Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding met technische of
IT oriëntatie.
In elk geval ben jij getraind in strategisch en analytisch
denken, het opleveren van kwalitatief hoogwaardig werk,
goed proces denken, meedenken met technische vraagstukken, en omgaan met druk. Ervaring met Digital Signage is
daarnaast een pre.
De mensen uit jouw team zijn werkzaam op onze locaties
in Rosmalen en Moordrecht. Je zal zelf regelmatig op beide
locaties aanwezig zijn.
Je haalt het beste uit je medewerkers en laat ze groeien.
Je weet de impact van nieuw ontwikkelde diensten door te
vertalen naar je verschillende afdelingen.
In deze rol vertegenwoordig jij onze operations bij klanten
aan tafel en ben je hun C-level counterpart.
Omdat die rol niet stopt bij de landsgrenzen spreek en schrijf
je naast Nederlands ook vloeiend Engels.

Je gaat niet alleen carrière maken dankzij de rol zelf, maar kan ook
flinke professionele groei verwachten dankzij de samenwerking
met de succesvolle ondernemers in binnen en buitenland die ZetaDisplay hebben opgebouwd.
Vanzelfsprekend bieden je passende arbeidsvoorwaarden, zowel
primair als secundair. En niet onbelangrijk: wij vieren regelmatig
onze successen omdat we sterk geloven in samenwerking.

IS DEZE FUNCTIE OP JOUW
LIJF GESCHREVEN?
SOLLICITEER EN KOM BIJ ONS WERKEN!

OVER ZETADISPLAY
•

•
•

ZetaDisplay is Europees leider in Digital Signage en heeft
negen kantoren in zes landen, waarvan twee vestigingen in
Nederland. Je zult versteld staan hoe vaak je onze schermen
al hebt gezien, want onze producten vind je in landen over de
hele wereld.
Wij zijn beursgenoteerd in moederland Zweden.
We ontwikkelden onze eigen Narrowcasting CMS’en Engage
en Engage+. Wij zorgen ervoor dat onze klanten via beeldschermen kunnen communiceren met hun doelgroep op
locaties als winkels, ziekenhuizen, showrooms, kantoren,
bioscopen en musea. We doen dit voor organisaties in meer
dan 30 landen wereldwijd.

MEER INFORMATIE
OF SOLLICITEREN
Wil je meer weten over ZetaDisplay en Digital Signage
ervaren? Ga naar zetadisplay.nl
Heb je aanvullende vragen over deze functie? Bel Hans van ‘t
Hoff op 085-6207200.
Solliciteren?
Stuur je motivatie met cv naar e-mailadres
Hans.vanthoff@zetadisplay.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.

Referenties in de Benelux: SNS Bank, KPN (winkels & kantoren),
Luxaflex®, ING, Total, PwC, RAI Amsterdam, Erasmus Ziekenhuis,
KFC, Pathé, Friesland Campina en vele anderen.
Referenties internationaal: IKEA, HEMA, Mercedes Benz, Thule,
Keskoo, McDonalds en vele anderen.

