Vacature
Transformation Officer

Transformation Officer, Zwijndrecht
Heb jij de kennis, ervaring en vooral animo om je handen uit de mouwen te steken en onze organisatie te helpen bij
een complexe en uitdagende transformatie?
Sime Darby Unimills is een internationale producent van natuurlijke plantaardige oliën en vetten voor de
voedingsmiddelen-, diervoeder- en technische industrie in Europa. Met een traditionele historie van ruim een eeuw
op Nederlandse bodem, werken wij continu aan innovatie en adaptatie m.b.t nieuwe technologieën, productiewijze
en bedrijfsvoering. Om dit succesvol te bewerkstelligen, zijn wij op zoek naar een consequente en
enthousiasmerende Transformation Officer voor ons hoofdkantoor en de productielocatie in Zwijndrecht.
Wat ga je als Transformation Officer doen?
In deze rol ben jij verantwoordelijk voor het ondersteunen van initiatieven rondom het verbeteren en vernieuwen
van effectiviteit en strategische waarde van alle bedrijfsprocessen. De processen in kwestie zijn o.a. sales, productie,
onderhoud, kwaliteit, planning, inkoop en support. Jouw doel is ondersteunen bij het optimaliseren en innoveren
van deze processen zodat onze organisatie zich succesvol staande houdt in een sterk concurrerende markt.
Je bent onderdeel van het Transformatie team wat zich bezig houdt met de transformatie van de organisatie in de
komende periode. Deze rol is een uitgelezen kans voor ‘young potentials’.
Daarnaast bestaan je werkzaamheden onder andere uit het:
•
•
•
•
•

Voorbereiden, ondersteunen en bijwonen van de wekelijkse vergaderingen waarbij de voortgang en
resultaten van de transitietrajecten met management en directie worden besproken;
Fungeren als aanspreekpunt voor projecteigenaren en ze voorbereiden op overleg met management en
directie.
Coachen en trainen van leidinggevend personeel bij de verschillende transformatietaken, waaronder
probleem oplossing, rapportering en prioriteiten stellen;
Creëren en beheren van een helder overzicht met relevante cijfers en informatie voor werknemers, over de
voortgang van veranderprojecten en deze op een begrijpelijke en motiverende manier communiceren.
Meten en rapporteren van aantoonbare verandering van verbeter initiatieven, m.b.t. zaken als kosten, winst,
productie, performance, etc.

Wat heb jij als Transformation Officer in huis?
Voor ons is het belangrijkste element dat je 1 tot 3 jaar relevante werkervaring hebt. Je hebt tenminste academisch
niveau maar de richting van je opleiding is minder relevant, als je maar steengoed bent in wat je doet. Bij voorkeur
heb je affiniteit met of ervaring in Food of een productieomgeving. Het is belangrijk dat je kunt werken met
medewerkers in alle lagen van het bedrijf en dat je energie haalt uit het bijdragen aan duurzame veranderingen
binnen onze onderneming.
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Overige gewenste kennis en vaardigheden:
•
•
•
•
•

Sterke communicatieve skills en organisatiesensitiviteit: je weet hoe je betrokkenen kunt informeren,
overtuigen en enthousiasmeren door ze de waarde van de plannen in te laten zien.
Je bent analytisch en werkt en denkt oplossingsgericht.
Je kunt goed zelfstandig werken maar hebt geen problemen met het aansturen van projectmanagers en
ondersteunend personeel.
Goede computervaardigheden in Excel en kennis van ERP-systemen (SAP).
Vloeiend in Nederlands en Engels, in woord en geschrift.

Wat heeft Sime Darby Unimills jou te bieden?
Als je impact wilt maken en van zelfstandigheid houdt, kan je in deze rol je hart ophalen: er is volop ruimte voor je
eigen invulling en vrijheid om werkzaamheden en de uitvoering hiervan naar jouw hand te zetten. Ondanks
ondernemingen in 17 landen met meer dan 100.000 werknemers heeft het hoofdkantoor in Zwijndrecht een bijna
huiselijke en niet-corporate sfeer: dit moet bij je passen.
Naast een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, kan je rekenen op voordelen van onze eigen cao
met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 30 vakantiedagen, 3 ADV dagen, een bonusregeling en een
aantrekkelijke pensioenregeling. Hier behoren uiteraard ook alle standaard zaken zoals reiskostenvergoeding en een
collectieve ziektekostenverzekering bij.

Solliciteren als Transformation Officer?
Gaat jouw hart sneller kloppen van het vooruitzicht een traditionele producent naar een efficiënt en innovatief
productieparadijs te transformeren? Vertel ons wat jouw invulling van deze rol gaat worden, stuur je cv en
motiverende introductie via deze link: https://bit.ly/2EPNxKP

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

