
Operationeel Manager 
 
Als Operationeel Manager bij Oldelft ben je onderdeel van het MT en medeverantwoordelijk voor het 
behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Je richt je op het ontwikkelen van de interne organisatie en het 
optimaliseren van de processen. Op een empathische, inspirerende en verbindende wijze zet jij resultaten 
neer. 
 
 
Wat ga je doen als Operationeel Manager? 
Als Operationeel Manager stuur jij diverse disciplines aan; service, adminstration & logistics, IT en QA/RA. 
 
De onderstaande punten zijn je belangrijkste prioriteiten: 

• Het dagelijks aansturen van de teams en zorgdragen voor constructieve overleggen en 
verbinding 

• Je pakt een actieve rol op in de coaching en ontwikkeling van de mensen in je teams 
• Je optimaliseert de processen van service, administratie, logistiek, QA en IT 
• Je kunt goed luisteren, richting geven en de krachten bundelen om het beste uit mensen te halen.  
• Je hebt visie en bent in staat om je mensen mee te nemen in veranderprocessen 
• Je bouwt relaties op en onderhoudt deze binnen en buiten de organisatie, nationaal en 

internationaal 
• Je neemt deel aan het maandelijks MT-overleg en rapporteert over de voortgang van de aan jou 

rapporterende teams 
• Je levert een bijdrage aan de strategie van de organisatie  
• Je vertaalt de strategische doelstellingen in operationele doelstellingen en werkt deze met je 

teams uit. 
• Je zorgt ervoor dat de processen en procedures volgens het QMS systeem worden uitgevoerd 
• Je neemt deel aan interne en externe audits  

 
Wat breng je mee? 
Bij voorkeur heb je ervaring met- en kennis van healthcare en operationeel management in een 
internationale omgeving. Daarnaast ben je mensgericht en in staat om strategisch te denken. Ook zien we 
graag: 

• een HBO/WO denkniveau en een afgeronde opleiding in bedrijfskunde of vergelijkbaar; 
• een goed ontwikkelt commercieel gevoel en je bent in staat om met klanten in gesprek te gaan 
• bereidheid om regelmatig naar klanten en leveranciers in binnen- en buitenland te reizen; 
• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
• besluitvaardigheid, kan hoofd- en bijzaken scheiden en prioriteiten aanbrengen 
• stressbestendigheid en teamgeest 
• people manager 
• een medische achtergrond met affiniteit in X-Ray is een pré 

 
Wat bieden we jou? 
Als Operationeel Manager bij Oldelft maak je onderdeel uit van een klein, maar betrokken team met groei 
ambitie. Je krijgt volop de ruimte om jezelf te ontwikkelen en daar helpen wij graag bij. Ook bieden we je: 

• een uitdagende en afwisselende functie in een gezonde organisatie; 
• werken in een internationale omgeving; 
• lease-auto, telefoon en laptop. 

 



Meer informatie of solliciteren? 
Voor vragen en solliciteren kun je terecht bij L. Schaap, HR Manager, via lschaap@delftdi.com. We kijken 
uit naar je sollicitatie! 
 
Over Oldelft Benelux 
Oldelft Benelux is een onderdeel van de Canon groep van bedrijven en gevestigd in Veenendaal. Wij 
zetten ons al ruim 70 jaar in om hoogwaardige medische producten te leveren aan onder meer 
ziekenhuizen, klinieken, veterinaire klinieken en tandartsen. Door de combinatie van kennis van de 
processen binnen de zorg en kennis van modaliteiten en IT kunnen we voor onze klanten 
totaaloplossingen aanbieden.  
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