
Operationeel Manager 
 
IJsselfoort B.V. is op zoek naar een productiegerichte én mensgerichte manager die de organisatie naar 
een volgende fase brengt. 
 
Functieomschrijving 
IJsselfoort is klaar voor een volgende stap. De afgelopen vijf jaar is een stabiele basis voor het 
productieproces neergezet. We zijn op zoek naar iemand die dit wil door ontwikkelen en daarnaast op 
zoek gaat naar nieuwe afzetmarkten. In deze rol combineer je jouw productietechnische en 
commerciële vaardigheden.  
 
Als Operationeel Manager/Unitleider bij IJsselfoort B.V. geef je leiding aan een organisatie met 16 
ervaren en toegewijde medewerkers. Je bent het gezicht richting klanten en leveranciers. Daarnaast 
ben je P&L verantwoordelijk en rapporteer je direct aan de directie van Legit Forum Groep, waar 
IJsselfoort onderdeel van is. 
 

- Je begeleidt en coacht een team van 16 collega’s; 
- Je onderhoudt contact met klanten en leveranciers; 
- Je bewaakt de kwaliteit van het productieproces en de onderhoudsplanning; 
- Je legt focus op continue ontwikkeling van het productieproces; 
- Je streeft het Lean productie principe na. 

 
Profiel 
Je bent een echte verbinder en hebt het vermogen om anderen te motiveren. Je straalt energie uit 
naar zowel je eigen team als naar collega’s van andere werkmaatschappijen binnen de Legit Forum 
Groep. Van nature bezit je ondernemerschap en heb je strategisch inzicht. Je voelt je thuis bij een 
familiebedrijf met korte lijnen. Daarnaast heb je: 
 

- Een technische opleidingsachtergrond op hbo niveau; 
- Minimaal 5 jaar ervaring in een aansturende rol binnen een productieorganisatie; 
- Aantoonbare ervaring met Lean/Continuous improvement. 

 
Over IJsselfoort B.V. 
IJsselfoort B.V. is een gespecialiseerd maakbedrijf in de interieurbouw met een solide netwerk van 
high-end klanten. Door middel van een gestroomlijnd productieproces worden dagelijks maatwerk 
onderdelen voor (keuken)kasten, meubels en binnendeuren gemaakt. Het pand van IJsselfoort staat 
vlak langs de rijksweg A2, op industrieterrein Lageweide in Utrecht. In het pand van 2500m2 staat een 
zeer modern machinemark. In 2016 is het pand duurzaam gebouwd, compleet met warmtepompen, 
900 zonnepanelen op het dak en LED verlichting door het hele gebouw. 
 
Voor een impressie van IJsselfoort kun je de video’s op onze website bekijken: 
www.ijsselfoort.nl/werken-bij-ijsselfoort 
 
IJsselfoort is onderdeel van 'Legit Forum Groep'. Deze overkoepelende organisatie is met 17 bedrijven 
in Nederland toonaangevend in de professionele interieurbouw. 
 
Aanbod 
Als Operationeel Manager/Unitleider krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid om jouw visie te 
ontwikkelen en uit te dragen. Je komt te werken in een informeel bedrijf met een hands-on 
mentaliteit. Er is veel ruimte om jezelf persoonlijk en binnen je functie te ontwikkelen. 
 

http://www.ijsselfoort.nl/werken-bij-ijsselfoort


- Een salaris variërend tussen € 60.000 en € 75.000 (afhankelijk van kennis en ervaring); 
- Een fulltime dienstverband van 38,75 uur; 
- Beschikking over bedrijfsmiddelen, zoals een auto van de zaak; 
- Scholing wordt volledig vergoed; 
- 24 verlofdagen en 12 ADV-dagen; 
- Deelname aan pensioen Meubelindrustrie. 


