
 

Vacature Operations Manager 

 

Bedrijfsomschrijving 

Marelko Benelux B.V. is een familiebedrijf, opgericht in 1991. Onze diensten bestaan uit het leveren van 
signalering- en verlichtingsproducten, ondersteuning en advisering op het gebied van voertuig gebonden 
veiligheid en opbouw van hulpverleningsvoertuigen, zowel in onze eigen werkplaats als op locatie. 
Marelko zorgt ervoor dat hulpverleners altijd veilig op en naast de weg kunnen werken. 

Werken bij Marelko betekent actief zijn in een informele bedrijfscultuur tezamen met bevlogen en 
betrokken collega’s. Er is ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling, ideeën en oplossingen 
ontstaan dan veelal op de werkvloer. 
 
De dagelijkse werkzaamheden zien er als volgt uit: 

• Je bent de sparringpartner van de directie voor alle operationele zaken en je bent lid van het MT 
• Managen van de werkplaats en de afdeling inkoop en logistiek 

• Het verbeteren van de processen en het ERP systeem 
• Het optimaal inplannen en uitgeven van werkopdrachten aan de monteurs, die zowel op locatie in 

Maarheeze als bij de klant actief zijn; 

• Werkvoorbereiding van de orders; 

• Ad-hoc planning door telefonische meldingen van storingen en of opdrachten van klanten; 

• Lange termijn planning van grootschalige projecten en planning van onderhoudscontracten voor o.a. 
handhavingsmiddelen; 

• Overleg met de logistieke afdeling welke opdrachten gaan plaatsvinden, zodat alle materialen tijdig 
aanwezig zijn.  

• Het onderhouden van contact met je sales collega’s voor aankomende projecten;  

• Je hebt veelvuldig klantcontact en zorgt voor het van A-Z verwerken van werk- en servicebonnen. 

• Preventief onderhoud; deze activiteiten komen voort uit jouw pro actieve houding in het bellen van  
klanten. 

• Controle op checklists en het opstellen ervan; 

• Serviceportaal bijhouden; 

• Bewaken van werkbonnen met foto’s en juiste omschrijving werkzaamheden en de facturatie die 
hierop . 
 

  
 Onze ideale kandidaat ziet er als volgt uit: 
 

Je geeft coachend leiding aan de medewerkers binnen je afdeling en draagt zorg voor een zodanige 
professionaliteit en motivatie dat aan de verwachte output wordt voldaan. Onmisbaar hierbij is het 
hebben van goede communicatieve vaardigheden, oplossingsgericht denken, het hebben van een 
proactieve houding en een juiste omgevingssensitiviteit. Je bent besluitvaardig, slaat spijkers met 
koppen als dat nodig is. Je hebt regelmatig contact met leveranciers en klanten voor lopende zaken 
alsmede escalaties. Je bent  technisch goed onderlegd en zowel resultaat- als klantgericht ingesteld. 
Verder ben je helemaal in de element als er veel op je af komt. Je kan hoofd en bij zaken goed 
onderscheiden. Jouw uitdaging ligt in een optimale technische en organisatorische voorbereiding en 
de planning van projecten. Je hebt een goed gevoel voor service en techniek. Je beschikt over een 
HBO werk en denkniveau met ruime kennis van elektronica en automotive branche. Je hebt ervaring 
met projectplanning en beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. Verder 
is een goede beheersing van de Microsoft Office pakketten een pré.  
 

Wat bieden wij jou? 
 

• Een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden; 

• Een uitdagende fulltime baan van 40 uur per week; 



 

• Een zelfstandige functie. 
 

Interesse?  
Ben jij de Operations Manager die wij zoeken, stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar 
solliciteren@marelko.nl. Voor meer informatie over onze organisatie www.marelko.nl. 
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