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BAAT MEDICAL Products BV  
F. Hazemeijerstraat 800 
7555 RJ  Hengelo 
The Netherlands 

Functieomschrijving Operations Manager  
 
Als Operations Manager stuur je de logistiek medewerkers aan en beheer je de klanten die van 
de operationele dienstverlening gebruik maken. 
Daarnaast ondersteun je Sales bij het aanbieden van de dienst bij nieuwe klanten. 
 
Jouw taak is de dynamiek tussen klanten en toeleveranciers te beheersen zodanig dat de 
dienstverlening een positief resultaat heeft in termen van klantrelatie en financiën. 
In dienstverlening is accuratesse en betrouwbaarheid essentieel 
 
Jouw streven is de dienst samen met de klant te optimaliseren zodat de omzet jaarlijks kan 
groeien. 
Jaarlijks bespreek je contracten met klanten en toeleveranciers en waar nodig worden deze 
aangepast  
 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor periodieke kwaliteit controles van de toeleveranciers 
bewaakt de relatie en optimaliseer je jaarlijks de contractuele afspraken. 
 
Je werkt aan een optimalisatie van de werkzaamheden binnen operations en draagt er zorg voor 
dat de kwaliteitsprocessen gevolgd worden. 
 
Samen met de Directeur R&D werk je aan een optimale capaciteitsplanning en kostenstructuur 
en bewaak je deze. In overleg met Directeur R&D en Sales worden de klant- en toeleverancier- 
contracten opgesteld. 
 
Jouw communicatie met klant en team is cruciaal voor het afstemmen van verwachtingen en 
slagen van het project. 
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden  
De operations manager is verantwoordelijk voor: 
 

• Het beheren van de afdeling operations en het behalen van financiële, relationele en 
kwaliteits doelstellingen 

• Het optimaliseren en correct uitvoeren van de diensten. 

• Zorgen voor de correcte schriftelijke en contractuele afspraken met toeleveranciers en 
klanten 

• Acceptatie, invoer en vrijgave van producten volgens kwaliteitssysteem 

• Onderhoud en operationeel houden van ERP systeem 
 
 
Omschrijving van taken  
1. Inhoudelijk 

• Verschaft zich inzicht in de operationele processen van de klant teneinde de 
dienstverlening zo goed mogelijk op de klant aan te laten sluiten. 
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• Communiceert periodiek met de klant en dir R&D over de kwaliteit van de 
dienstverlening, forecast, stemt verwachtingen af, bewaakt de klantrelatie en is 
daarvoor bewust van signalen die wijzen op een afwijkende verwachting. 

• Stemt management zaken af met de klant en legt deze formeel vast mbv de BAAT 
Management Documentatie. 

• Onderzoekt mogelijkheden en kansen bij bestaande klanten en zet dit om naar 
nieuwe/aangepaste dienstverlening 

• Ondersteunt en coördineert het team in de realisatie van het beoogde doelen en 
kwaliteit 

• Beheerst de administratie en planning en gebruikt hiervoor BAAT Management tools en 
rapportages. 

• Zorgt voor een correcte administratie van uren en kosten en draagt zorg voor een tijdige 
facturatie. 

• Bespreekt maandelijks met de R&D Directeur de planning en de financiële status.  

• Bespreekt 4 maal per jaar de R&D Directeur de klantrelaties en forecast. 

• Ondersteunt Sales met het opzetten van voorstellen richting nieuwe klanten. 

• Bewaakt het gebruik van het BAAT QMS en overlegt pro-actief met RA/QA. 

• Bewaakt en onderhoudt het ERP systeem en draagt zorg voor de acceptatie en invoer 
van nieuwe producten in het systeem. 

• Zorgt voor vrijgave van producten volgens het kwaliteissysteem 
 
2. Persoonlijke inzet en houding 

• Heeft een ondernemende geest en zoekt samen met klant en  BAAT naar kansen 

• Zet zich in om te leren en te verbeteren (zichzelf, zijn team, de organisatie). 

• Heeft een professionele en zakelijke houding richting klant en toeleverancier met 
behoud van relatie 

 
3. Samenwerking 

• Neemt deel aan Team overleg en geeft feedback over status van projecten 

• Zorgt dat de rolverdeling binnen zijn team duidelijk is en dat de wekelijkse planning 
afgestemd is. 

• Rapporteert periodiek aan dir R&D over relevante zaken 

• Bespreekt met Dir R&D onregelmatigheden, veranderingen, verbeteringen binnen de 
dienstafspraken en maakt voorstellen hoe deze te adresseren. 

• Ondersteunt Sales met technische en financiële input voor nieuwe klanten. 
 
4. Contact met klanten en leveranciers 

• Is eerste aanspreekpunt voor klanten en toeleveranciers op management niveau. 

• Communiceert op professionele wijze waarbij afspraken en relatie van belang zijn (hard 
op inhoud, zacht op de relatie) 

 
5. Communicatie 

• Overlegt duidelijk met teamleden m.b.t. planning, klantverwachting en doelstellingen.  

• Communiceert eenduidige en periodieke over status van de dienstverlening aan de 
directie en klant mbv BAAT Management documenten. 

• Stemt periodiek verwachtingen af met klant en Dir R&D en zorgt dat deze uitgelijnd 
blijven. 
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Specificaties van benodigde vaardigheden 
Kennis en kunde Voorbeeld goed functioneren Beoordelings 

Criteriuma 

Kennis en vaardigheden op het gebied van project 
management  

Goede kwaliteit van het werk gerelateerd aan de vooraf 
gegeven wensen van de klant.  

1.3/1.1 

Basiskennis van de markt waarbinnen de producten 
verkocht worden 

Goed onderbouwde keuzes maken m.b.t. uitvoering van 
de dienst  

1.3/1.1 

Kennis van medische hulpmiddelen. Bewaken van de te leveren producten en diensten of zij 
nog voldoen aan eisen behorende bij medische 
hulpmiddelen 

1.3/1.1 

Kan werkzaamheden conformeren aan het 
kwaliteitssysteem. 

Diensten en taken uitvoeren volgens QMS 1.1/ 1.5 

Kunnen omgaan ERP evenals met Microsoft Office 
producten. 

Beheer van producten, traceerbaarheid en 
voorraadbeheer. Correcte schriftelijke communicatie en 
rapportage. 

1.3/1.1 

Analytisch vermogen. Blijk geven in staat te zijn om de kern van een probleem- 
of vraagstelling te doorzien. 

1.1 

Klantvraag kunnen analyseren Inzichtelijk maken wat de (échte) wensen van de klant zijn, 
en deze vervolgens vertalen naar passende 
dienstverlening 

1.4/1.1 

Oog voor zowel het kwalitatieve als de financieel 
administratieve en management aspecten van een 
dienstverlening 

Het monitoren van eigen productiviteit evenals die van de 
overige medewerkers; Nauwgezetheid van de 
administratieve werkzaamheden (werkbesprekingen, 
vastleggen belangrijke afspraken) 

1.5/1.1 

Goede communicatieve vaardigheden; kan zowel 
met de medische als de technische beroepen  
communiceren. 

Het tijdig signaleren van optredende knelpunten tijdens 
het werk. 

1.2/1.6 

   

Effectief omgaan met de tijd en planning. Gemotiveerde medewerkers en behalen van deadlines  1.2/1.6 

   

Kennis van Engels (en evt. Duits) in gesproken woord 
en schrift. 

Kunnen lezen, schrijven en converseren in het Engels en 
waar mogelijk in Duits 

6.1 

Zelfstandig werken. In zelfstandigheid doelstellingen succesvol volbrengen. 3.1/3.3 

Hulpvaardig zijn. Collega's helpen wanneer daar behoefte aan is 4.1/4.5 

Feedback vragen. Collega’s raadplegen indien nodig. 2.1/2.2 

Samenwerkingsgericht zijn. Feedback op teamwerk en samenwerking met collega’s  1.3/3.3/6.2 

In staat zijn om team aan te sturen. Nakomen van afspraken, halen van deadlines, behalen 
van doelstellingen 

1.2/4.1/4.3/4.4 

Kennis delen. Geraadpleegd worden door collega's om kennis en 
ervaring te delen. 

1.3 

Klantgericht denken. Tevredenheid en bereidwilligheid leveranciers/klanten. 5 

Kunnen communiceren met zowel de medische als 
de technische professie. 

Tevredenheid van de klant aangaande het verloop van het 
project (communicatie, kwaliteit, voortgang, budget) 

5/6 

Effectief communiceren. Zich effectief uitdrukken in schrift en gesproken woord. 
Inzicht tonen in het verwerken en begrijpen van 
informatie van collega's, klanten en leveranciers. 

6 
 

Openstaan voor feedback. Luisteren naar en leren van collega's en externen. 6 
a Zie BAAT beoordelingsformulier 


