
MFE Group levert great solutions for Industry. Op het gebied van ontwerp, 
productieoptimalisatie, onderhoud, modificatie en nieuwbouw wordt dit 

verzorgd door MFE Engineering & Industrial Maintenance B.V.  Voor de 

constructie en het machinaal bewerken  van grote delen met hoge precisie 
voor veeleisende markten kunt u terecht bij MFE Machining & Construction. 

MFE Group is met ca. 100 medewerkers werkzaam vanuit Eerbeek en 
Kampen. 

 

Wij zijn op korte termijn voor onze hoofdvestiging in Eerbeek voor MFE Machining & Construction B.V. op 
zoek naar een:  

 

Operations Manager (m/v) Fulltime 
 
die vanuit zijn passie voor de verspaning het order- en productieproces optimaliseert en de 
verbeterplannen hiervoor initieert en uitvoert. 

 
Functieomschrijving 

 

Als Operations Manager Machining & Construction coördineer en controleer je alle order gerelateerde 
werkzaamheden en initieer je verbetertrajecten om het productieverloop nog efficiënter te laten verlopen. 

Dit doe je door een doelmatige inzet te realiseren van machines, materialen mensen en middelen. Je 
fungeert intern als technisch aanspreekpunt voor de M&C medewerkers. De Operations Manager M&C 

geeft op motiverende en coachende wijze leiding aan de productie en bedrijfsbureau. Je rapporteert de 

gerealiseerde resultaten aan de Directie. 
  

Jouw profiel 
 

Wij zijn op zoek naar iemand die beschikt over een HBO werk- en denkniveau met een afgeronde 
opleiding richting Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig. Je hebt kennis van moderne procesoptimalisatie 

processen zoals LEAN/OEE/QRM en continuous improvement zoals 5S. De verspanende industrie zit in je 

bloed en hier heb je de nodige ervaring in opgedaan. Daarnaast heb je aanvullende opleidingen en/of 
cursussen gevolgd op het gebied van leiding geven;  
Je kunt op motiverende wijze organisatiedoelen, ideeën en informatie communiceren, zowel intern als 
extern.  

 

Wij bieden 
 

Een uitdagende job met veel ruimte voor eigen initiatief en organiserend vermogen. Er heerst een 
prettige, open en no-nonsense sfeer waarbij de inzet van de medewerkers zeer gewaardeerd wordt. Het 

salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. 

 
Als je belangstelling hebt voor deze functie reageer dan zo spoedig mogelijk per e-mail door je motivatie 

met CV sturen t.a.v. Gieni Nijkamp, Hoofd P&O, Postbus 49, 6960 AA  Eerbeek, (pz@mfe.nl). Voor meer 
informatie kun je de website bezoeken: www.mfe.nl 
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