Reinventing the Building Industry

Bouwen en renoveren kan sneller, goedkoper en klantgerichter! Dat is de ambitie van Factory
Zero. Om dat te realiseren moet de bouwsector veranderen; van een traditionele bouwpraktijk
naar de toepassing nieuwe technieken en werkwijzen.
Voor Factory Zero zijn prestatiegarantie, design, innovatie en de toepassing van industriële
productieprocessen dé basis ingrediënten voor het realiseren van haar missie: het creëren van
ongekende klantwaarde en een forse verlaging van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving.
Om onze groei in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een:

Operationeel Directeur
verkoop / engineering / productie / levering / service
Een doortastende persoonlijkheid met passie voor operationele perfectie
Wat ga je doen?
Factory Zero groeit hard en het productportfolio ontwikkelt zich gestaag. FZ levert industrieel
gemaakte producten in een projectenmarkt. Je draagt als leider van het MT zorg voor een
gestroomlijnd proces van verkoop tot service en vindt de balans tussen het huidige leverproces
en het opzetten en aanpassen hiervan aan nieuwe proposities. Daarnaast vindt je een efficiënte
manier om een seriematig gemaakt product te leveren in de dynamiek van een bouwproject. Je
stuurt een multidisciplinair team van vier mede MT-leden aan om gezamenlijk een perfecte
klantbeleving te leveren.
Wat zoeken we?
Je bent resultaatgericht en weet de leverketen binnen Factory Zero in te richten op een
stabiele kwaliteit voor onze klanten.
Je bent scherp op details zonder je erin te verliezen.
Je houdt overzicht over veel parallelle processen en de mensen die erin acteren.
Je kunt tegelijkertijd beheren wat er staat en bouwen aan wat er moet komen.
Je hebt ruime ervaring in operationeel manager of directeur in een industriële omgeving.
Je hebt affiniteit met een installatietechnische en/of bouwkundige omgeving maar komt
liefst uit de industrie.
Je krijgt veel voor elkaar door mensen te motiveren en inhoudelijk te overtuigen de
juiste processen te volgen en ownership te nemen over hun eigen
verantwoordelijkheden.
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Wat verwachten we van jou?
Woonplezier realiseren voor de bewoners van de woningen die wij samen met onze klanten
bouwen en verbouwen is de uitdaging waar jij ’s ochtends graag je bed voor uit komt. Een
goede samenwerking met onze klanten en de samenwerking intern is daarvoor een keyfactor. Jij
snapt wat klanten waardevol vinden en weet de behoefte van de bewoner te doorgronden en
dat te vertalen in een gestroomlijnde lever- en serviceoperatie.
Een dynamische omgeving die continue verandert schrikt jou niet af en geeft jou de juiste
energie. Operationeel alles onder controle is wat je nastreeft. Je hebt tenminste een afgeronde
hbo-opleiding en affiniteit met techniek. Je bent communicatief zeer vaardig, zowel in spraak als
schrift, in het Nederlands en Engels. Gevoel voor sociale interactie gekoppeld aan commercieel
inzicht is aanwezig. Verder ben je vriendelijk, soms een expert, erg zelfstandig, enthousiast en
bevlogen. Passie voor onze missie en met plezier ons werk doen is een waarde binnen Factory
Zero wordt die gedeeld.
Wat biedt Factory Zero jou?
Een zeer uitdagende en zelfstandige functie binnen een ambitieuze en snelgroeiende (al 3 jaar
op rij een verdubbeling) organisatie. Een kans om een grote bijdrage te leveren aan de
verduurzaming van de gebouwde omgeving. Je krijgt naast een goed salaris, een elektrische
leaseauto en de noodzakelijke middelen om je werk goed te kunnen uitvoeren.
Heb jij interesse?
Is dit de functie die je altijd al zocht? En kun je binnen afzienbare tijd bij ons aan de slag? Mail
dan je motivatie, voorzien van je cv naar vacatures@factoryzero.nl Bij vragen over de vacature
kun je bellen naar Sjoerd Klijn Velderman of Desmond Hughes (06-51734027 / 06-51932884) of
mailen. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Factory Zero BV
Newtonstraat 11
4004 KD TIEL
Zie www.factoryzero.nl voor meer informatie.

