
   

  

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Jaap Speelziek Opleidingen 

 Operationeel Manager 
 
 Peoplemanager met daadkracht 
 

 
Standplaats:  Ede   
 

 
1. JAAP SPEELZIEK OPLEIDINGEN 
 
Jaap Speelziek Opleidingen met haar hoofdvestiging in Ede is toonaangevend op het gebied van 
logistieke, arbo- en veiligheidsopleidingen. Het bedrijf is één van de grootste opleiders van 
Nederland en beschikt over moderne opleidings- en examenfaciliteiten. Vanuit de vestigingen in Ede, 
Barneveld en Varsseveld is Jaap Speelziek Opleidingen actief. Het leidt kandidaten op vanuit een zeer 
breed aanbod aan opleidingen en met een scherpe klantfocus.  
 
Een écht familiebedrijf met een rijke historie die al meer dan 50 jaar teruggaat. Onlangs is de leiding 
over het bedrijf overgenomen door de derde generatie Speelziek. Vol met ambitie en gewapend met 
veel kennis en expertise in het bestaande team, wil de huidige leiding zowel de diensten als ook de 
markt verder ontwikkelen om zo een stabiele en toekomstgerichte organisatie neer te zetten.  
 
Om de ambitie waar te maken en de doelstellingen te behalen, is er ruimte ontstaan op een mooie 
centrale positie binnen het bedrijf. Ruimte voor iemand die de eindverantwoordelijkheid draagt voor 
de operationele zaken binnen Jaap Speelziek Opleidingen. De Operationeel Manager wordt de   
sparringpartner van de Directeur.  De nadruk in de rol als leidinggevende ligt op het creëren van een 
goede sfeer en een veilige en prettige werkomgeving. Door het bewaken van het (financiële) 
rendement en door het meedenken over de koers van de organisatie heb je ook een belangrijke 
bijdrage in het meenemen van Jaap Speelziek Opleidingen naar de volgende fase.   
 
Je organiseert de gehele operatie en vormt samen met de Directeur een twee-eenheid als het gaat 
om het runnen van het bedrijf. Je wordt hierin bijgestaan door een team aan professionals waar je 
ook de dagelijkse leiding over hebt. Om in de rol van Operationeel Manager te slagen is het 
essentieel dat je organisatorisch sterk bent en beschikt over skills die horen bij een echte 
peoplemanager.  
 
Naar de website: https://www.speelziek.nl 

 
Plaats in de organisatie 

Je rapporteert in deze functie aan de directeur. De dagelijkse gang van zaken wordt aan jou 
toevertrouwd. De staffuncties en de operationeel leidinggevenden stuur je aan.  

https://www.speelziek.nl/


   

  

 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE 
 
Als operationeel manager en sparringpartner van de directeur lever je een belangrijke bijdrage aan  
het waarmaken van de ambities van de organisatie. Als de kwaliteit van de opleidingen, horen bij de 
top van Nederland én er ook (financieel) rendement worden behaald, dan ben je goed op weg. Zijn 
de medewerkers tevreden en wordt hen een veilige werkomgeving geboden waardoor ze groeien en 
optimaal kunnen presteren? Dan lig je op koers om de langetermijndoelstellingen te behalen die Jaap 
Speelziek Opleidingen bepaald heeft in zijn strategisch plan.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Verantwoordelijk voor de operationele organisatie. 

 Je geeft leiding aan staf en operatie. 

 Je weet wat er leeft en speelt binnen de organisatie. 

 Je zorgt voor een goede werksfeer en prettige werkomgeving. 

 Je bent intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie. 

 Je bent de linking pin tussen staf en directie. 

 Je bewaakt het (financiële) rendement. 

 Je bent een inspirerend leidinggevende en neemt mensen mee in de ontwikkeling van de 

organisatie. 

 Je bent gefocust op verbeteren. 

 Je bent en blijft geïnformeerd over actuele en relevante kennis van wet- en regelgeving.  
 
 
4. PROFIEL 
 

 Hbo werk- en denkniveau. 

 Aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol. 

 Ervaring met de dynamiek binnen een familiebedrijf. 

 Leidinggevende ervaring. 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Mensgericht en organisatiesensitief. 

 Stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht. 

 Probleemoplossend vermogen. 

 Resultaatgericht, daadkrachtig. 

 Communicatief vaardig. 

 Vertrouwenwekkend. 

 Structuur aanbrengen. 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

6. JAAP SPEELZIEK OPLEIDINGEN BIEDT JOU 
 
Het betreft een fulltime functie, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is 
marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die je meebrengt.  
 
Een mooie functie met veel vrijheid en waar initiatieven ter verbetering worden aangemoedigd.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Nicola Cattari, consultant  
06 – 3178 5685 
nicola.cattari@beljonwesterterp.nl 
 
 
 


