
 
 

Vacature Operations Manager bij SITECH 

Nederland B.V. 

 

Wat ga je doen? 

In deze functie ben jij verantwoordelijk voor alle interne operationele zaken (m.u.v. commercie) 
inclusief de aansturing van de monteurs, werkvoorbereiding en support (ca. 15 medewerkers). 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van een aantal verander- en 
verbeterprojecten binnen SITECH Nederland. Je werkt intensief samen met de General manager en 
Sales manager. De volgende taken behoren tot jouw verantwoordelijkheden:  

 Je draagt bij aan een efficiënte en innovatieve bedrijfsvoering en zorgt dat je interne zaken 
goed op elkaar afstemt. 

 Je creëert een proactieve en dynamische werksfeer waarin je ervoor zorgt dat je collega’s zich 
kunnen ontwikkelen. 

 Je bent verantwoordelijk voor financiële zaken van de operationele organisatie, de inkoop en 
doelstellingen die met de collega’s zijn afgesproken. 

 Je bent verantwoordelijk voor (het opstellen van) budgetten op korte, midden en lange termijn. 

 Je selecteert, traint, ontwikkelt, motiveert en leidt je collega’s naar het gewenste doel. 

 Je rapporteert aan het management. 

 Je houdt met je medewerkers functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 Je zorgt ervoor dat de bedrijfsadministratie op ieder moment op orde is. 

 Je begeleidt interne verander- en verbeterprojecten, hieronder valt ook het intensief 
samenwerken met een projectmanager bij de implementatie van een ERP-project. 

 Je draagt bij aan het ontdekken, ontwikkelen en realiseren van nieuwe dienstverlening ten 
behoeve van de relaties van Sitech. 

 Je communiceert en neemt deel aan overleg met collega Operations managers binnen de 
SITECH groep. 

Wat vragen wij van jou? 

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie, vragen wij het volgende: 

 Je hebt minimaal HBO werk -en denkniveau (technische, bedrijfseconomische of commerciële 
richting). 

 Je hebt ervaring met het managen van een (klein) team in een technische of operationele 
omgeving. 

 Je hebt minimaal 4 jaar relevante ervaring binnen een soortgelijke functie in een 
dienstverlenende handelsorganisatie. Affiniteit met technische producten is vereist. 

 Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen. 

 Je beschikt over uitstekende coachende en leiderschapsvaardigheden (proactief en 
daadkrachtig). 

 Je bent goed met cijfers en het analyseren van data. 

 Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. 

 Je bent woonachtig in Zuidoost Nederland. 



 

Wat bieden wij? 

SITECH biedt een plezierige (informele) werksfeer, een goed salaris en uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 

Wie zijn wij? 

SITECH Nederland BV is een succesvolle, groeiende onderneming gevestigd in Asten (Noord-
Brabant).  
 
SITECH levert technologie aan de (infrastructurele) bouwondernemingen en zorgt hiermee voor een 
revolutie in de productiviteit van grondverzet en wegenbouw. Wij leveren de meest uitgebreide 
productlijn op het gebied van professionele (Trimble) meetapparatuur en 3D machinebesturingen, 
variërend van systemen voor de kleinste egaliseermachine tot en met de grootste graafmachine. 
Daarnaast leveren wij in toenemende mate ontwerp-, plannings- en productiviteitsoftware aan onze 
klanten. Verder ondersteunen wij onze klanten met advies en training om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de aangeboden oplossingen.  
 
Dankzij deze uiteenlopende technologieën zorgen wij ervoor dat onze klanten kostenbesparend en 
concurrerend kleine en grote bouwprojecten efficiënt kunnen uitvoeren.  
 
Bij SITECH werken 23 medewerkers verdeeld over verkoop, service, support en backoffice. SITECH 
Nederland is onderdeel van de SITECH Group waar ook SITECH Norway, SITECH Sweden en 
SITECH Denmark toe behoren. Daarnaast maakt SITECH onderdeel uit van Pon, een mooi 

Nederlands familie bedrijf. 

Contact informatie 

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Maaike Blom,HR Adviseur, op 
het nummer 06-13000958. Voor meer informatie over de functie kun je ook contact opnemen met Ben 
Kampwart, General Manager, op het nummer 06–23842446 . Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


