
 
 

 
 

Manager Operational Engineering (TEF) 
Fulltime 
 
 
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 twaalf 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 Manager Operational Engineering (TEF) met als standplaats 
Groningen. 
 
 
Omschrijving 
Als Manager Operational Engineering ben je verantwoordelijk voor het leiding geven aan de Afdeling Operational 
Engineering (proces- en manufacturing engineering). Je zorgt voor het ontwikkelen, vernieuwen en optimaliseren 
van proces- en productprocessen op basis van het Lean principe en voor het ontwikkelen en toepassen van 
nieuwe technologieën. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het continu streven naar een efficiëntere 
productie met een stabiele, hoge kwaliteit en voorspelbare kosten. Je maakt onderdeel uit van het 
Manufacturing MT. 
 
 
 
Wat vragen wij? 
• Je hebt een HBO+/WO werk-, denk- en opleidingsniveau. 
• Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede 

beheersing van de Nederlandse, Engelse taal in woord en geschrift.  
• Je bent bekend met budgettering van investeringsbegrotingen en investeringsaanvragen. 
• Je hebt ervaring met ontwikkel- en ontwerptechnieken. 
• Je bent ervaren in het leidinggeven en hebt een coachende stijl gericht op ontwikkeling van medewerkers. 
 
 
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 Ilona van Oploo, HR Business Partner, I.vanoploo@mg-group.com . De in- en 
externe werving vindt gelijktijdig plaats. Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun 
je contact opnemen met Gezienus Hoving, Manufacturing Manager, G.Hoving@mg-group.com. Een assessment 
kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
De sluitingsdatum is 1 september 2017. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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