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Vacature 21030 

 
Operationeel Inside Manager  
 
Mundi Technology, Specialist in lasercoderen en controle & inspectiesystemen  
Locatie: Mijdrecht   
Dienstverband: Fulltime 
 
Functie 
Ben jij toe aan een volgende stap in jouw carrière waarbij je een deel van jouw tijd gaat leidinggeven aan een 
groeiend team waarin alle disciplines van inkoop tot service vertegenwoordigd zijn? Door de verdere groei van 
Mundi Technology zijn ze op zoek naar een Operationeel Inside Manager. Je organiseert het uit te voeren werk en 
helpt mee waar nodig. Hierbij houd je het overzicht en ben je verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat.  
 
Organisatie 
Mundi Technology levert machines voor het identificeren van artikelen en productveiligheid. Vrijwel alle 
producten en verpakkingen worden in een fabriek voorzien van extra informatie. Denk aan een 
houdbaarheidsdatum, productiegegevens of barcode. Met hun lasermachines is dit supersnel te markeren op glas, 
folie, plastic, metaal of karton. Zo krijgt elk product een unieke identificatie en is altijd te zien waar en wanneer het 
is geproduceerd of verpakt. Daarnaast leveren zij controle en inspectiesystemen die nauwkeurig producten 
scannen en uitstoten als er iets niet klopt. Bijvoorbeeld als ergens metaal in zit, het gewicht niet klopt of aantallen 
niet juist zijn. Het team bestaat uit in totaal 12 personen waaronder 3 accountmanagers, 5 service engineers en 3 
mensen op de binnendienst.  
 
Wat ga je doen?  
• Leidinggeven in een groeiende organisatie aan een team van acht mensen (25% van je tijd).  
• Sturen op de vastgestelde meetindicatoren en doelstellingen. 
• Coachen van de medewerkers naar een hoger niveau en bijsturen waar nodig. 
• Verzorgen van de halfjaarlijkse beoordelingen.  
• Meewerken op de verschillende afdelingen. 
• Actief lid van het managementteam. 
• Vertalen van het ondernemingsbeleid naar doelen voor de afdeling en het beheersen van het afdelingsbudget.  
• Nauw samenwerken met de commercieel directeur. 
• Direct rapporteren aan de algemeen directeur en eigenaar. 
 
Waar moet jij aan voldoen?  
• Je hebt recent een opleiding bedrijfskunde afgerond of hebt in ieder geval hbo+ werk en denkniveau.  
• Je hebt bij voorkeur al werkervaring opgedaan in de business-to-business en bent gewend te werken met een 

ERP-pakket.  
• Ervaring in een coördinerende en/of coachende rol is een pre. 
• Je hebt aantoonbare technische affiniteit. 
• Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse 

taal.  
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• Je bent analytisch sterk, constant op zoek naar verbetermogelijkheden en het behouden van overzicht is geen 
enkel probleem voor je.  

• Je bent niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken. 
• Verder ben je enthousiast, oplossingsgericht, resultaatgericht, bezit je overtuigingskracht, heb je een hoog 

verantwoordelijkheidsgevoel en ben je loyaal aan de organisatie. 
• Je weet Mundi Technology op frisse wijze te vertegenwoordigen tijdens de uitvoering van je dagelijkse 

werkzaamheden. 
 
Wat bieden we jou?  
• Een zeer boeiend productengamma en een uitdagende werksfeer. 
• Uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
• Volop bewegingsruimte in je dagelijks werk. 
 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Mundi Technology is een bedrijf waar hard wordt gewerkt, maar ook ruimte is voor plezier met veel 
betrokkenheid. Er wordt de nodige bewegingsruimte geboden in jouw dagelijkse werkzaamheden in een 
ambitieuze, kwaliteitsgerichte organisatie met een goed imago.  
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin. h.westerduin@why-search.nl 06 15631804. 
 
 
 
 
 
 
 
 


