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Onze organisatie  
M&G Group staat in de top 10 van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is 

internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. In de afgelopen tien jaar is 

M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit elf vestigingen met ruim 1.200 

medewerkers en een omzet van ca. € 220 miljoen. De producten worden vervaardigd in eigen moderne 

productiefaciliteiten. 

 

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een proactieve en enthousiaste IT Manager Europe met als 

standplaats Assen. 

 

Omschrijving  
Als IT Manager Europe ben je verantwoordelijk voor het goed begeleiden van omvangrijke IT-optimalisatieprojecten en 

de operationele IT-werkzaamheden samen met de collega’s op jouw afdeling. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 

het op de juiste wijze opstellen en uitvoeren van de IT-strategie, welke in lijn is met de bedrijfsstrategie. Ook voer je de 

onderhandelingen met externe partijen als het aankomt op aanschaf van middelen, licenties en systemen. Voor het 

management fungeer je als adviseur als het gaat om kansen en bedreigingen in de ICT-infrastructuur van de organisatie.  

 

Wat vragen wij? 

• Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding op het gebied van Bedrijfskunde, BI of Informatica, 

aantoonbare bijgehouden kennis van IT-ontwikkelingen en 10 tot 15 jaar relevante werkervaring.  

• Enkele jaren relevante werkervaring in een multinationale (productie, automotive of logistieke) 

omgeving vanuit een leidinggevende rol. 

• Je hebt de ambitie om jezelf verder te blijven ontwikkelen op het gebied van management en IT. 

• Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede 

beheersing van de Nederlandse, Engelse taal in woord en geschrift. 

• Idealiter heb je ervaring met SAP en vraagstukken vanuit de supply chain. 

• Je excelleert bij problemen en ziet deze als uitdagingen. Als persoon sta je stevig in je schoenen en ben 

je in staat om vanuit je IT rol mee te denken in de optimalisatie van bedrijfsprocessen.  

• Je bent in staat om te schakelen tussen strategisch en operationeel en hierbij de lange-termijn-visie niet 

uit het oog te verliezen.  

• Je bent servicegericht en beschikt over een hands-on instelling.  

• Je hebt ervaring met project management en de support/rol van IT in operationele verbeterings-

trajecten. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden, uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden 

en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie. 

 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Suzanna Buitenweg, HR Manager, s.buitenweg@mg-group.com 

De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Het is mogelijk om tot en met 15 april op deze vacature te 

reageren. 

 


