Spreken de eiwittransitie en de circulaire economie jou aan en wil je graag bijdragen aan
toekomstbestendige oplossingen voor vraagstukken op het vlak van voeding en klimaat? Wil je graag
deel uitmaken van een ambitieus team dat via de productie van plantaardige duurzame eiwitten een
antwoord wil bieden aan de uitdagingen van deze tijd? Reageer dan op deze vacature.

Enough Food
Operations Manager
Enough Food (met hoofdkantoor in Glasgow) is een foodtech bedrijf dat momenteel in Sas van Gent
(NL) de grootste vegetarische eiwitfabriek van de wereld bouwt. Dit project gaat gepaard met een
investering van 42 miljoen euro.
De productie van duurzame eiwitten gaat in het voorjaar van 2022 van start en het bedrijf heeft de
ambitie om 1 miljoen ton mycoproteïnes te produceren in 2032. Dit is het equivalent van 1 miljoen
koeien, 150 miljoen kippen of 5 miljoen ton CO2-uitstoot! Wil je deel uitmaken van dit innovatieve en
duurzame project? Dan is dit de kans om in het midden van de organisatie je carrière die extra boost
te geven als Operations Manager.

Functie
Een nieuwe fabriek opstarten in de wereld van de circulaire economie
•
•
•
•
•
•

•
•

Als Operations Manager word je een belangrijke schakel binnen het Site Leadership Team
(SLT). Je rapporteert aan de Site Director.
In de beginfase word je opgenomen in het projectteam, dat instaat voor de engineering, bouw
en opstart van de nieuwe fabriek die medio 2022 operationeel moet zijn.
Je werkt samen met het SLT aan de ontwikkeling en implementatie van de bedrijfsstrategieën.
Met het hele team werk je aan de opzet en implementatie van een EHS-strategie voor de
fabriek
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, realiseren en bewaken van de operationele
budgetten.
Je bouwt aan je eigen team van Shift Leaders (5) en Operators (10). Je werkt mee aan het
rekruteren en draagt zorg voor opleiding en training. Je coacht en motiveert je team op output
en efficiency en neemt waar nodig initiatieven op het vlak van beoordeling en bijsturing.
Je bent verantwoordelijk voor het succesvol en efficiënt optimaliseren van arbeid,
productiviteit en kwaliteit. Hierbij staat respect voor veiligheid en milieu centraal.
Je streeft voortdurend naar optimalisatie van processen vanuit het oogpunt van operational
excellence en continuous improvement waarbij je de verkregen resultaten borgt.

Profiel
Ambitieuze People Manager en technoloog met een hart voor duurzaamheid
Functie-eisen
•
•
•

Afgeronde hbo- of wo-studie Food Science, Life Science, Levensmiddelentechnologie,
Procestechnologie, Biochemie of vergelijkbaar.
5 - 10 jaar leidinggevende operationele ervaring, bij voorkeur in de voedingsmiddelen- of
procestechnologische industrie. Ervaring in fermentatieprocessen is een sterke pre.
Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal.

Competenties
•
•
•
•
•
•

People Manager.
Communicator en relatiebouwer.
Problem solver.
Teamplayer.
Integer.
Resultaatgericht.

Standplaats
Sas van Gent

Aanbod
Je komt terecht in een jonge, dynamische en ambitieuze omgeving. Je bent sleutelfiguur in het
uitbouwen en ontwikkelen van een nieuwe operationele entiteit. Je kan en mag meewerken aan een
product dat een duurzame toekomst van de menselijke bevolking waarborgt.
Het bedrijf heeft een sterke visie. Dit biedt kansen aan professionals die mee willen groeien in een
succesverhaal.
Enough Food biedt een gevarieerde en uitdagende functie met veel zelfstandigheid, ruimte voor
initiatief, ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden in een financieel stabiele omgeving.
Uiteraard gaat deze functie samen met een competitief arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast wordt
het pakket ook uitgebreid met andere voordelen. Een bijdrage in eventuele verhuiskosten is
bespreekbaar. Enough is ook duurzaam naar de medewerkers toe.

Reageren
De Werving en Selectie voor de Operations Manager is uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Luc Vandermeulen, telefonisch bereikbaar op +32 (0) 476 65
55 98.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over het bedrijf is te vinden op www.enough-food.nl.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

