
 

 

Vacature operationeel manager 
 
Als operationeel manager bij Houweling Group in Aarschot ben je verantwoordelijk voor het 
plannen, controleren en uitvoeren van de dagelijkse operationele zaken. Je geeft leiding aan 
medewerkers in het magazijn, de spoelstraat en aan de afdeling Transport. In deze veelzijdige 
functie weet je met jouw ervaring en leiderschap het team te inspireren en te motiveren.  
 
Omschrijving:  
In de functie van operationeel manager ben je verantwoordelijk voor 20 medewerkers. Je geeft hen 
instructies en creëert een team dat goed op elkaar afgestemd is. Jij weet als geen ander de balans 
goed te houden tussen mensen en processen. Daarnaast draag je zorg voor betrouwbare leveringen 
van onze verpakkingen naar klanten in het binnen- en buitenland. Je waarborgt de kwaliteit van 
inkomende en uitgaande goederen.  
 
Wat ga je doen:  

• In de continue dynamiek begrijp jij dat het succes van het proces voor het grootste deel 
afhankelijk is van je medewerkers. Je begeleidt, coacht en motiveert de 
magazijnmedewerkers en chauffeurs. 

• Jij brengt rust, resultaat en efficiëntie aan in het logistieke proces. Dit doe je door overzicht 
te hebben, analyses te maken en verbeteringen door te voeren.  

• Daarbij neem je het initiatief en werk je samen met de afdeling Sales om het proces te 
optimaliseren. 

• In jouw rol van preventieadviseur bevorder je gezond en veilig werken op de werkvloer (ISO).  

• En je draagt zorg voor milieuregistraties, op basis van de richtlijnen die Ovam en Valipac ons 
bieden. 

• Jouw kennis van veilig en gezond werken pas je toe bij het verwerken van chemische 
reststoffen die vrijkomen bij het schoonmaken van verpakkingen in de spoelstraat.  

 
Wij bieden:  

• Een salaris gebaseerd op werkervaring, leeftijd en opleiding. 

• Een verantwoordelijke en afwisselende functie waarin je werkt met enthousiaste, 
gemotiveerde collega's. 

• Ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven, wij staan altijd open voor jouw inbreng.  

• Cursussen en ontwikkelingsmogelijkheden.   

• Een stabiel en groeiend internationaal familiebedrijf met korte lijnen.  

• Een werkomgeving waarin je een bijdrage kunt leveren aan de circulaire economie. 
 
Hier herken jij jezelf in:  

• Je hebt bachelor werk- en denkniveau, het is een plus als je kennis hebt van verwerking van 
chemische stoffen.  

• Je bent 38 uur per week beschikbaar.   

• Je hebt 5 - 10 jaar leidinggevende werkervaring.  

• Je bent ambitieus en je wordt gelukkig als je gestelde kpi's behaald. 
 
 



 

 

For safe keeping 
Houweling Group is een familiebedrijf en houdt zich bezig met het beschermen van product, plant en 
persoon. Wij zorgen voor een veilige omgeving, nu en in de toekomst. Voor huidige relaties en 
toekomstige generaties, met vestigingen in meerdere landen. 
 
Solliciteer direct 
Je kunt reageren door te solliciteren via ons sollicitatieportaal https://www.werkenbijhouweling.nl/. 
Voor vragen en meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Dries Branders 
(manager Sales) via +32 16502005. 
 
Solliciteer direct >> 

https://houweling.com/
https://www.werkenbijhouweling.nl/
https://www.werkenbijhouweling.nl/vacaturebeschrijving/operationeel-manager

