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Kort omschrijving 
Wil je een bijdrage leveren in het uitbouwen van het succes van deze groeiende organisatie en 
innovatieve toeleverancier in de Zorg? Ben je in staat vanuit de strategie de vertaling naar de 
operatie te maken en processen te verbeteren? Samen met je collega’s? 
 
 
Bedrijfsinformatie 
Human Protection is marktleider in oplossingen gekoppeld aan onrust in de zorg. Zij kennen de markt 
en de risicovolle situaties die vanuit onrust ontstaan. Compassie met de zorg is de basis. Nuchtere 
kennis en oplossingsgericht denken zijn hun kwaliteiten. 
 
 
Bedrijfsprofiel 
Human Protection is een middelgroot bedrijf, toeleverancier aan Zorgorganisaties. Het heeft zich 
toegelegd op het leveren van gespecialiseerde en patiëntgerichte oplossingen, zoals kleding en 
meubilair voor onrustsituaties, valpreventie, dwaaldetectie, alternatieven voor directe fixaties op het 
lichaam en vrijheid beperkende materialen. 
 
 
Functieomschrijving  
Als Hoofd Bedrijfsbureau geef je leiding aan de afdelingen Commerciële Verkoop Binnendienst, 
Magazijn en het Atelier (hiërarchisch) en aan de medewerkers Kwaliteit en FA (functioneel). Directe 
span of control; 17 medewerkers. Totaal aantal medewerkers in Tilburg; 23. Totaal aantal 
medewerkers in totale supply chain; 52. 
 
 
Kerntaken en verantwoordelijkheden 

 Leidinggeven aan de afdelingen Commerciële verkoop binnendienst, Atelier en Magazijn 

 Zorgdragen voor een optimale personeelsbezetting op de afdelingen; 

 Deelnemen aan diverse overleggen per maand; 

 Initiëren van procesverbeteringen en het implementeren hiervan; 

 Inzicht creëren in capaciteitsbehoefte- en beschikbaarheid; 

 Rapporteren aan DT 
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Functie eisen 

 Ervaring in leidinggeven en people management 

 Relevante opleiding genoten, zoals Operations Management & Logistics (wo) en 
Bedrijfskunde (hbo/wo)   

 Kan tactische besluiten en ontwikkelingen vertalen naar de operatie 

 Zorgdragen efficiënte planning (organiseren kwalitatieve en kwantitatieve bezetting) 

 Kennis van productie(processen)  

 Regie voeren op het logistieke proces 

 Regie voeren op supply chain management 

 Bewaken van de overall kwaliteit 

 Intelligent werken (PDCA-cyclus) 

 Juiste gebruik en verdere inrichting van het ERP-systeem 

 Cijfermatig onderlegd en analytisch 

 Risicomanagement  

 Going concern draaiende kunnen houden 

 MKB-omgeving met grote complexiteit  
 
 

Je herkent jezelf in de volgende competenties en kenmerken:  

 Compassie met en passie voor de zorg  

 Vertrouwenwekkend door relevante ervaring te laten zien 

 Verrassen met werkende oplossingen en pro-activiteit 

 Inhoudelijk zeer vakbekwaam 

 Breed georiënteerd, en bereid om diep te gaan (je zit aan alle knoppen; van idee tot 
realisatie) 

 Sparring partner voor DT, met respect voor besluitlijnen (DT maakt beslissingen) 

 Wij-gevoel dragen, uitdragen en stimuleren binnen de gehele organisatie 

 Visie van de organisatie dragen en uitdragen 

 Daadkrachtig en stevig in de schoenen kunnen staan 

 Oog voor details en cijfers 

 Klantvriendelijkheid hoog in het vaandel 

 Kwaliteit hoog in het vaandel 

 Regie kunnen voeren en leiderschap tonen 

 Met de ‘poten in de modder’ kunnen en willen staan 

 Hard (zakelijk) op de inhoud, zacht op de relatie  

 Eerlijk en integer 
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Bedrijfscultuur 
Human Protection heeft zich ontwikkeld tot een innovatief bedrijf dat ook internationaal opereert. 
Kwaliteit is van essentieel belang. Van inkoop, productie, distributie tot levering. Human Protection is 
ISO13485:2016 gecertificeerd. Er heerst een prettige sfeer binnen het bedrijf. Er is volop dynamiek 
en de organisatie is volop in ontwikkeling, alsook de medewerkers.  
Een platte organisatie, waarbinnen het wij-gevoel merkbaar is. Men zet zich zeer in; vanuit 
intrinsieke motivatie het goede willen doen voor de branche, de klanten en de doelgroepen, is 
kenmerkend te noemen voor dit bedrijf. 
 
 
Locatie 
Tilburg 
 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsvoorwaarden zijn onderscheidend en marktconform.  
 
 
Planning  
Sollicitaties (functiegerichte motivatiebrief en Curriculum Vitae) ontvangen we graag zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk op 14 mei 2019. De begeleiding van de werving en selectieprocedure is in 
handen van InterExcellent, in de persoon van de heer Pieter van Stijn.  
Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij 
InterExcellent in Baarn. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan 
de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd 
voor gesprekken bij Human Protection in Tilburg. 
 
Van de eindkandidaten worden referenties nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel 
uitmaken van de procedure. 
 
 
Contact over deze vacature 

Pieter van Stijn, Managing Partner Zorg, Baarn. Tel: 035- 5280430 of www.interexcellent.nl 
 
 
 
 
 

We kijken met belangstelling uit naar uw reactie! 
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