Spectrum Brands
High Potential voor (Internationale) Carrière in Operations
Heb jij je HBO- of WO studie (bijna) afgerond en heb jij maximaal 3 jaar werkervaring? Zit jij boordevol
ambitie? Ben jij het talent met gevoel voor techniek en mensen en wil jij carrière maken in operations
bij een unieke internationale onderneming? Dan biedt Spectrum Brands jou deze kans.
Spectrum Brands, producent van sterke consumentenmerken zoals Black & Decker, Varta, Stanley,
Russell Hobbs, Remmington, Tetra, Eukanuba en IAMS, biedt toptalent een carrière in Operations
Management. Spectrum Brands, met hoofdkantoor in Middleton – Wisconsin is genoteerd aan de New
York Stock Exchange en realiseerde in 2015 met 16.000 medewerkers in 50 landen een omzet van
$4,69 miljard.

Wat ga je doen?
Jezelf ontwikkelen door denken, doen en verantwoordelijkheid nemen








In het eerste jaar krijg je meteen verantwoordelijkheid, maar ook begeleiding en coaching.
Je begint als Line Manager Packing en wordt verantwoordelijk voor het resultaat van de
grootste verpakkingslijn van de Spectrum Brands fabriek in Coevorden waar de petfood
merken IAMS en Eukanuba worden gemaakt.
Zo krijg je te maken met vragen als: hoe krijg ik de productie op een hoger niveau? Hoe
verlaag ik het aantal storingen? Hoe voorkom ik verspilling?
Kortom: je analyseert en optimaliseert het proces.
Je geeft direct leiding en kiest voor de juiste inzet van mensen en technische oplossingen en
bewaakt daarbij je eigen budget.
Daarnaast neem je deel in kennisgroepen die verbetervoorstellen doen voor de hele
productielocatie.
Je rapporteert direct aan de Operations Departement Leader.

Na twee jaar ken je het operationele proces van buiten. Je hebt veel geleerd en je bent klaar voor
de volgende stap. Ontwikkel jij je in de lijn en ben jij straks verantwoordelijk voor de hele operatie?
Of specialiseer jij je liever, tot bijvoorbeeld proces engineer of supply chain specialist? En: blijf je
graag in Nederland, of ga je liever voor een internationale carrière?

Wie ben jij?
Talent met passie voor Techniek, Analytisch Sterk, Praktisch Ingesteld en Sociaal Vaardig








Je beschikt over een (bijna) afgeronde HBO- of WO opleiding.
Jouw passie voor techniek blijkt uit de keuze voor een studie zoals technische bedrijfskunde /
industrial engineering, werktuigbouwkunde / mechanical engineering, elektrotechniek /
electrical engineering, levensmiddelentechnologie / food technology, procestechnologie /
process engineering, operations management, of vergelijkbaar.
Je beschikt over goede studieresultaten.
Analytisch denkvermogen combineer je met praktisch doen.
Extracurriculaire activiteiten op het gebied van leidinggeven, projecten, (internationale) stages,
bestuurswerkzaamheden etc. zijn een pre.
Vanzelfsprekend beheers je zowel de Nederlandse als de Engelse taal.

Wat biedt Spectrum Brands?
Een (internationale) carrière in operations management en de kans om te groeien binnen een
technologisch toonaangevende onderneming. Naast een uitstekend salaris biedt Spectrum Brands
uitgebreide mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en cursussen om je zowel persoonlijk als
professioneel te kunnen ontwikkelen.

Reageren
IAMS Europe heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Line Manager Packing exclusief
uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie: Bel Mark van den Hoogenband, 06 37 173 570.
Starters op de arbeidsmarkt worden van harte uitgenodigd te solliciteren.
Solliciteren kan via: ceresrecruitment.eu/nl/vacancy/apply/792856.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.eu.spectrumbrands.com en
www.spectrumbrands.com/Careers/.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
Ceres is de Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor agri en food vacatures
gericht op Bachelors en Masters. Wij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, ZuidAmerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. De marktgebieden zijn: Food, Agri,
Retail (FMCG/ OOH), Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life
Sciences, Animal Sciences, Agro chemicals, Veterinaire Pharma, Techniek, Horticulture, Plant
Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim
posities zijn: General Manager(s), Directie, Sales & Marketing, Financieel, Human Resources (HRM),
Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D),
Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement
en Procestechnologie.

