Rousselot (www.rousselot.com) behoort tot de wereldwijde bedrijvengroep Darling Ingredients en is
wereldleider in de productie en distributie van gelatine en collagenen bestemd voor verschillende
toepassingen in voornamelijk de gezondheidssector, de voedings- en de farmaceutische industrie. Haar
klantenbestand is divers, internationaal en veeleisend. Daarom werkt Rousselot volgens strenge
kwaliteitseisen, kwalitatieve bedrijfsprocessen en met moderne productie-installaties. Dankzij de focus op
continue verbetering en innovatie werd Rousselot in 2017 beloond met de Factory of The Future Award
voor toekomstgerichte productiebedrijven.
In het kader van een organisatieverschuiving, zoekt Rousselot voor de productievestiging in Gent een
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OPERATIONS MANAGER
Met een hands-on aanpak bijdragen aan de groei van de plant
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Je stuurt het volledige productieproces gelatine & collagenen en de productietechnische
activiteiten (inclusief conditionering) van de plant aan.
Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde doelstellingen op vlak van
productiviteit (OEE) en de match met de gevraagde kwaliteitsvereisten.
Je waarborgt een hoge graad van kostenefficiëntie bij de uitvoering van alle productieoperaties.
Je bent verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling en verbetering van het productieproces en
bepaalt de key-resultaatsgebieden voor de proces engineering afdeling (CAP).
Je stelt investeringsprogramma’s voor ter verbetering en/of uitbreiding van de productiefaciliteiten.
Je bent, in goed overleg met de maintenance manager, verantwoordelijk voor het perfect
functioneren van het productiegebeuren en neemt de nodige strategische maatregelen bij
eventuele storingen.
Je bent verantwoordelijk voor productiekwaliteit.
Je bent eindverantwoordelijke voor de benodigde manpower, de expertise en de optimale inzet
ervan.
Je stuurt, in samenwerking met de 7 shift supervisors en de experten, de operatoren aan, waarbij
borg wordt gestaan voor een goede bilaterale communicatie en een perfecte uitvoering van de
instructies.
Je bent verantwoordelijk voor de wekelijkse rapportering van de productieresultaten (OEE).

Ambitie om jouw ervaring om te zetten?
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Je genoot een hogere technische opleiding (industrieel ingenieur) die je combineert met minimum
10 jaar ervaring binnen operations in een procesgerichte industrie.
Jouw excellente communicatievaardigheden zorgen voor een goede samenwerking met de
verschillende leidinggevenden en operatoren binnen de afdeling.
Met je enthousiasme en ondernemingszin weet je mensen te bewegen en te motiveren.
Je brengt ideeën aan en hanteert een pragmatische stijl.
Je draagt kwaliteit hoog in het vaandel en streeft naar continue en duurzame verbetering.
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Dankzij jouw stressbestendigheid kan je snel inspelen op problemen.
Je hebt talent voor besluitvaardigheid en prioriteitensetting, en met je daadkracht slaag je erin alle
dagdagelijkse operationele taken tot een goed einde te brengen.
Je bezit een goede kennis van zowel de Nederlandse, Franse als Engelse taal.

Een uitdagende kaderfunctie met veel impact en mogelijkheden
▪
▪
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Als lid van het plant management team kan je rekenen op een boeiende functie met veel
verantwoordelijkheid in een internationaal en gezond toekomstgericht bedrijf.
Rousselot hanteert een no-nonsense overlegcultuur waarbij zelfstandigheid, betrokkenheid en
korte communicatielijnen centraal staan.
Je ontvangt een mooi salarispakket, inclusief bedrijfswagen en extralegale voordelen.

