
 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken een Operationeel manager  
 

 

Organisatie  HRsolar 

Aantal uur  38 

Opleidingsniveau HBO 

Plaats   De Lier 

Datum plaatsing 11 december 2019 

 

 

Ons bedrijf 

HRsolar is een Nederlandse fabrikant van energiesystemen en daarmee marktleider in Nederland. 

Onze visie; de zon verbinden aan innovatieve technologie om Nederlandse woningen klimaatneutraal 

te maken. Onze systemen worden toegepast door projectontwikkelaars, woningcorporaties, 

energiemaatschappijen, warmtebedrijven en particulieren. De systemen worden geplaatst, 

afgenomen en onderhouden door regionaal en landelijk opererende installatiebedrijven.  

 

De markt duurzame energie waarin HRsolar opereert is volop in beweging en een enorme 

groeimarkt. HRsolar B.V. werkt nauw samen met zusterbedrijven Aqua Power Store (productie 

thermische opslag) en HRsolar Projects (turn-key grootschalige zonne-energieprojecten). 

 

Ook bijdragen aan het verduurzamen van Nederland en onze ambitie en groei stroomlijnen? Dan zijn 

we op zoek naar jou!  

 

Wat ga je doen 

Als operationeel manager ben je verantwoordelijk voor het cluster operations binnen HRsolar welke 

bestaat uit inkoop, productie en logistiek. Je bent de smeerolie tussen verkoop, inkoop, productie en 

logistiek. Efficiëntie is jouw drijfveer en werkt door in alle disciplines onder jouw  

verantwoordelijkheid. Je vertaald de bedrijfsvisie naar haalbare werkdoelen.  

 

Je  vindt het heerlijk om (complexe) processen in kaart te brengen en te optimaliseren maar contact 

met de werkvloer is net zo belangrijk. Sturen op parameters vanuit het ERP-systeem maar ook met 

een bak koffie langs de afdelingen gaan en bespreken wat er leeft en welke aandachtspunten er voor 

deze week zijn. Het voeren van een strategisch inkoopbeleid zodat met minimale voorraad maximaal 

resultaat wordt behaald en productie en verkoop nooit stil hoeven te staan. We staan als 

Nederlandse fabrikant bekend om innovatie en kwaliteit en met name het laatste is jouw taak om te 

koesteren. 

 

 

  



Samenvatting wat je gaat doen 

• Je vertaald de bedrijfsvisie naar haalbare werkdoelen 

• Je optimaliseert en bewaakt inkoop, productie en logistieke processen 

• Je verbindt de werkvloer met kantoor 

• Je bewaakt het kwaliteitsniveau op diverse niveaus 

• Je hebt contact met de werkvloer en weet wat er leeft 

• Je beheert en optimaliseert het ERP systeem 

• Je zorgt voor een veilige en prettige werkomgeving 

 

Over jou 

Je bent een gedreven persoon die het fijn vindt om in een dynamische markt en bedrijf te opereren. 

Je hebt een sterk analytisch maar ook empathisch vermogen.   

 

Wat vragen we 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 

• Je hebt een sterk analytisch en empathisch vermogen 

• Je bent stressbestendig 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 

Wij bieden we 

We bieden een zeer gevarieerde en uitdagende functie in een jonge en dynamische werkomgeving 

binnen een groeiend en innovatief productiebedrijf. Dit gaat vergezeld met een prima salaris en 

goede aanvullende voorwaarden. 

 

Reageren op deze functie 

Interesse? Mail dan je sollicitatie naar robbert@hrsolar.nl. Voor informatie over de functie neem je 

contact op met Robbert van Diemen, tel 0174-523 303.  
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