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ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

 

 

 

 

United Biscuits, in 1948 in Schotland ontstaan uit een fusie tussen twee familieondernemingen, is 

inmiddels uitgegroeid tot een multinational en is een zeer belangrijke speler op de Europese 

markt. Deze positie heeft United Biscuits mede verkregen door de aankoop/overname van een 

aantal sterke bedrijven en merken op het gebied van biscuits, zoetwaren en snacks. 

 

In 1990 werd Verkade overgenomen door United Biscuits. Dit betekende een internationale markt 

waarop United Biscuits & Verkade zich konden gaan begeven. In 1998 wordt het Frans/Belgische 

merk Delacre overgenomen door United Biscuits en in mei 2000 wordt United Biscuits 

overgenomen door Finalrealm (een consortium van investeerders). 

In oktober 2006 is United Biscuits verkocht aan een consortium van The Blackstone Group en 

PAI (private equity investors). 

 

Mede door enkele fusies en overnames zijn enkele van de meest bekende biscuit merken van 

Europa bij elkaar gekomen. Zo zijn drie van de top vijf merken in Engeland eigendom van United 

Biscuits. 

Tegenwoordig wordt in de fabriek in Zaandam verschillende soorten biscuits geproduceerd voor 

verschillende merken. McVities en Go-Ahead zijn zeer bekende merken in Engeland. Binnen 

Europa zijn Verkade, Sultana, BN en Delacre vooraanstaande merken. 

 

Bij United Biscuits Noord Europa, waar Verkade onderdeel van uitmaakt, zijn circa 1500 

medewerkers werkzaam verspreid over de fabrieken in Nieppe en Vertou (FR), Lambermont (BE) 

en Zaandam (NL). 

De totale jaarproductie ligt tussen de 55.000 – 60.000 ton waarvan meer dan 50% door de 

Verkade fabriek in Zaandam wordt gerealiseerd (geproduceerd). 

Bij Verkade te Zaandam zijn in totaal circa 450 medewerkers werkzaam. 

 

Koetsier Executive Search is in opdracht van de directie van Koninklijke Verkade NV op zoek 

naar een gedreven, daadkrachtige en mensgerichte Operations Manager (m/v).
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OPERATIONS MANAGER (M/V) 

 

FUNCTIE- en TAAKOMSCHRIJVING 

 

 

Titel Operations Manager 

 

Plaats in de organisatie  De Operations Manager rapporteert rechtstreeks aan de 

Factory General Manager Zaandam. 

 

Standplaats Zaandam 

 

Taken en Verantwoordelijkheden De Operations Manager is verantwoordelijk voor: 

� Realisatie van kwalitatieve en kwantitatieve 

productiedoelstellingen (Masterplan Site 

Zaandam/OGSM); 

� Optimalisatie van de productie qua organisatie en 

werkwijze met als doelstelling een effectieve en 

efficiënte performance; 

� Initiëren en realiseren van technische 

investeringsprojecten (vervanging, uitbreiding en 

optimalisatie); 

� Mede inhoud te geven aan het personeelsbeleid door te 

investeren in medewerkers binnen een dynamische 

organisatie; 

� Het aansturen van een multifunctioneel team; hierbij zal 

direct leiding gegeven worden aan circa 10 direct 

reports (waaronder 6 lijnmanagers). Indirect 

verantwoordelijk voor circa 200 medewerkers; 

� Deelname aan Internationale (Noord Europese) 

afstemming inzake capaciteitsverdeling, NPD en 

continuous improvement projects (cross-fertilisation); 

� Verder continueren en optimaliseren van zelfsturende 

teams (volgens de principes van Lean Manufacturing); 

� Het aansturen c.q. leiden van diverse projecten binnen 

de afdeling Operations; 

� Lid Factory Team Zaandam; 
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DE PERSOON 

 

 

Leeftijd 35 – 45 jaar 

 

 

Opleiding  Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau. Hierbij 

denken we bijvoorbeeld aan een opleiding Levensmiddelen 

Technologie. Bij voorkeur aangevuld met vakinhoudelijke- 

en management opleidingen/cursussen (bijvoorbeeld Lean 

Manufacturing en Green Belt). 

 

Ervaring  De te zoeken functionaris beschikt over brede operationele 

en leidinggevende ervaring binnen de 

levensmiddelenindustrie. Idealiter beschikt U over circa 5-

10 jaar relevante binnen een productieonderneming. 

Aantoonbare ervaring bij een A-merk fabrikant is een 

duidelijke pre. Goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal (in woord en geschrift). 

  U beschikt over actuele kennis van 

optimaliseringmethodieken (bijvoorbeeld WCM & TPM) 

en kwaliteitssystemen (ISO, HACCP, GMP & BRC). 

 

Karakteristieken Met betrekking tot de persoonlijke kwaliteiten waaraan de 

man/vrouw zal moeten voldoen, willen wij ons met nadruk 

beperken tot die eigenschappen welke van essentieel belang 

zijn voor het welslagen: 

�  Ondernemend en resultaatgerichte instelling 

� Pragmatisch 

� Changemanager 

� Overtuigingskracht en motivator (senioriteit) 

� Flexibel 

� Zelfstandig 

� Dynamisch 

� Pro-actief 

� Peoplemanager 

� Gedreven (enthousiast en energiek) 

� Teamplayer 

� Hands-on mentaliteit 

� Gevoel voor humor 


