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1. SCORE 
 
Score is een sterk groeiende internationaal opererende onderneming. Score ontwikkelt, produceert 
en verhandelt ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen en accessoires. De onderneming 
distribueert naar meer dan 50 landen wereldwijd. Met een eigen Research & Development afdeling 
worden voortdurend nieuwe en bestaande producten ontwikkeld en verbeterd. Meer dan 40 jaar 
praktijkervaring heeft er toe geleid dat Score over een zeer uitgebreid assortiment beschikt. En met 
succes! De organisatie groeit in omzet en omvang en bestaat inmiddels uit de bedrijven Score, Score 
Production en ErgoXS.  
 
De missie van Score luidt: “wij geloven dat we mensen gezonder kunnen laten werken”.  
Dit wil Score bewerkstelligen door de werkplek te verbeteren, om zo op een gezonde en fijne manier 
mensen hun werk te kunnen laten doen. Dagelijks wordt er door circa 60 medewerkers gewerkt aan 
het verbeteren van werkpleksituaties.  
 
Productie, montage en ontwikkeling vindt plaats op de locatie in Tolbert. De groei van de organisatie 
zorgt voor uitdagingen die de gehele organisatie raken en in het bijzonder ook de afdeling 
operations. Er heerst een grote drive om de organisatie verder te professionaliseren. Een open en 
toegankelijke organisatie met gedreven medewerkers met een brede interesse, waardoor ze 
constant op zoek zijn naar kansen in de nichemarkt waarin ze zich bevinden. Noordelijke nuchterheid 
is er absoluut te vinden, met de beide benen op de grond, maar vol ambitie om zich in te zetten voor 
een mooie onderneming met een familiecultuur. Samen is hierin de grote gemeenschappelijke deler. 
 
Naar de website: https://www.zitten.nl 
  

Plaats in de organisatie 
 
Je bent verantwoordelijk voor alle operationsactiviteiten van de onderneming; voor Score, Score 
Production en ErgoXS. Je geeft leiding aan zowel productontwikkeling, inkoop, productie, ICT en 
kwaliteit. De afdeling bestaat in totaal uit circa 45 medewerkers.  
Je maakt onderdeel uit van het MT, verder bestaande uit de CEO, Commercieel Manager en de 
Controller. Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO. 
 
 
  

https://www.zitten.nl/


   
 

 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE 
 
In de rol van operations manager ben je verantwoordelijk voor de gehele operationele organisatie 
binnen de onderneming. Je geeft leiding aan de afdeling bestaande uit zowel productontwikkeling, 
inkoop, productie, ICT als ook kwaliteit. De organisatie zit in een groeifase. Aan jou de taak om de 
afdeling operations hierin mee te laten groeien. Dit vraagt op alle vlakken ontwikkeling; in structuur, 
processen, systemen en competenties. Score staat voor kwalitatief hoogwaardige producten die 
wereldwijd worden verhandeld, belangrijk dus dat de producten en de levering hiervan betrouwbaar 
zijn. Door te zorgen voor deze kwaliteit en betrouwbaarheid bouw je mee aan de organisatie nu en 
richting de toekomst.  
 
Je faciliteert en coacht je medewerkers van Score, ErgoXS en Score Production in hun dagelijkse rol 
en de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt. Je hebt een voortrekkersrol op dit vlak. Dit 
begint bij de visie en het plan op de operationele organisatie. Vragen als past de huidige structuur, 
wat is wenselijk voor de fase waarin we als onderneming verkeren liggen bij jou. Je bent hierin het 
boegbeeld voor de afdeling. Je verbindt de strategie met de operatie en je collega’s weten waar je 
naar toe wilt. Je vertaalt ideeën en plannen naar concrete uitwerking in structuur, proces en 
werkafspraken.  
 
Als MT lid ben je mede verantwoordelijk voor het uitzetten van de koers van de onderneming. Je 
brengt hier jouw visie in vanuit je eigen expertise en weet dit te vertalen in haalbare en uitgewerkte 
plannen om zichtbaar te maken wat dit de organisatie gaat opleveren. Hier vindt gezamenlijke 
besluitvorming plaats op alle strategische besluiten die de onderneming aangaan.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Leidinggeven aan afdeling operations, in totaal ca 45 medewerkers. 

 Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de afdeling operations in brede zin.  

 Als MT lid ben je medebepalend voor de strategische koers. 
 Je bent de drijvende kracht in het MT als het gaat om de operationele strategie als onderdeel van 

de strategische koers van de onderneming.  

 Je bewaakt het overzicht als het gaat om de operationele activiteiten en weet de organisatie inzicht 

te verschaffen in de bijdrage aan de resultaten. 
 
 
4. PROFIEL 
 

 Afgeronde HBO/WO opleiding. 

 Ruime ervaring in een (eind)verantwoordelijke rol, in een technische omgeving, bijvoorbeeld in 

de maakindustrie. 

 Affiniteit met techniek, zodat je je goed en snel kunt inleven in de productieprocessen en 

productontwikkeling. 

 Ervaring in het verder bouwen aan een afdeling of bedrijfsonderdeel in groeifase en de 

bijbehorende inrichting en processen. 
 



   
 

 

 

 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Je werkt met een open houding en op verbindende wijze op alle niveaus samen. 
 Je bent een echte people manager en coacht, faciliteert en motiveert je team zich verder te 

ontwikkelen. 

 Je bent resultaatgericht en weet dit te vertalen in processen en structuur. 

 Je gaat planmatig te werk en neemt je collega’s mee middels onderbouwde visie. 

 Je bent een leidinggevende die dicht bij de teams staat en bent benaderbaar. 

 Je schetst de stip op de horizon en vertaalt dit naar concrete doelen. 

 Hands on, dichtbij en makkelijk kunnen schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch. 

 Je weet goed het overzicht te bewaren door planning en organisatie.  

 

 
6. SCORE BIEDT JOU 
 
Een fijne werkplek in een open werkcultuur, waar je veel verantwoordelijkheid krijgt om te bouwen 
aan de operationele organisatie van de onderneming. Het betreft een fulltime dienstverband. Er 
wordt een marktconform salaris geboden, met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Nienke Rooda 
06-29159797 
 


