
 

 

 

 

 

 

Productions & Operations Manager 
 

Functieomschrijving 

In de functie van Productiemanager zorg jij voor de verdere professionalisering van technische 
productieprocessen en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van o.a. de 
fietstechnici. Je hebt een belangrijke rol in het inrichten van de productie, in aansluiting op de groei 
van de organisatie. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de 
productie, waar fietsen, frames en fietsonderdelen worden geproduceerd. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor, en veelvuldig aan de gang met, onderstaande zaken & processen: 

• Het aansturen van de dagelijkse productie en het opstellen van de planning 
• Leidinggeven aan technici en logistiek medewerkers 
• Je bent verantwoordelijk voor alle productieprocessen zoals assemblage, laser graveren, 

anodisatie, Illustrator etc.   
• Het uitvoeren van processtudies, risicoanalyses, verbeterplannen, procesontwerpen en de 

implementatie hiervan 
• Het herdefiniëren van processen, werkinstructies, productinformatie en specificaties met als 

doel diverse KPI’s vanuit de proceskant te verhogen (continue improvement) in nauwe 
samenwerking met o.a. de Technical accountmanager, de Backoffice manager en de 
Fietstechnici. 

• Verantwoordelijkheid voor de interne productie/logistiek incl. voorraadbeheer 
 

  



 

 

 

 

 

Over Pilot 

Zie jij ook weleens iemand op een titanium fiets langskomen? Een hele grote kans dat dit een Pilot fiets is. 
Met 9 medewerkers maken wij unieke titanium fietsen in Nuenen. Onze fietsen gaan de hele wereld over 
met de nadruk op vrijwel alle Europese landen en Noord-Amerika. De fietsen worden geproduceerd in 
Nuenen, in de Tech Area van Nederland. Bij Pilot maken we gebruik van innovatieve en moderne 
technieken. Ons bedrijf is te omschrijven als een dynamische, no nonsense organisatie met een flinke 
groeiambitie. Meer informatie over ons is te vinden op www.pilotcycles.com / www.pilotdistribution.eu / 
www.pilottrading.com .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

Voeren van een toekomstbestendig beleid in de productie, in aansluiting op de groei van Pilot. Je denkt na 
over bedrijfs- en productieprocessen, welke je ook zelf implementeert. Een concreet vraagstuk is het 
verder vormgeven van een capaciteitsplanning maar ook de productie/supply chain inrichting met 
betrekking tot de productie en opslag; 

Realiseren van (groei)doelstellingen; 

Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de productie. Je bewaakt onder andere de 
kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en efficiency. Je stuurt bij waar noodzakelijk; 

Ontwikkeling van het team en de individuele medewerkers; 

Mede bepalen en uitvoering geven aan verbeterprogramma's binnen de productieketen. Een voorbeeld 
hiervan is een toekomstbestendige (verdere) digitalisering van de productie; 

Verantwoordelijk voor de naleving en de ontwikkeling van het veiligheids- en milieubeleid binnen de 
productie; 

Verantwoordelijk voor het onderhoud, revisie en vernieuwing van het machinepark.  



 

 

 

 

 

Pilot Cycles vraagt 

Pilot is op zoek naar een Operations Manager die in staat is om vanuit een bedrijfskundige achtergrond 
ondernemend en pragmatisch te kijken naar de organisatie en de inrichting van haar bedrijfs- en 
productieprocessen. Wat dit betekent in de praktijk? Je bent in staat om zowel de dagelijkse gang van 
zaken binnen de productie te leiden, als naar de toekomst te kijken. We zoeken hierbij naar het volgende 
profiel: 

Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding op bedrijfskundig gebied. Onze voorkeur heeft 
een afgeronde opleiding Technische Bedrijfskunde; 

Je hebt in ieder geval affiniteit met techniek; 

Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante ervaring, waarvan in ieder geval ook leidinggevende ervaring, 
bij voorkeur binnen een (stuksgewijze) productie omgeving; 

Je bent bekend met, of wil graag leren over productiemanagementmethoden, bijvoorbeeld de Lean 
methodiek, en je weet deze methoden bovenal op een pragmatische, effectieve manier in te zetten; 

Naast dat we ondernemerschap en pragmatiek graag terugzien in jouw profiel, pas je bij de informele 
Pilot cultuur en weet je vanuit enthousiasme en doorzettingsvermogen mensen in beweging te krijgen. 

Pilot biedt 

Er wordt je een unieke functie geboden omdat je als Operations Manager van de productie een 
belangrijke rol kan spelen in de verdere groei van Pilot, een van de meest innovatieve fabrikanten van 
titanium fietsen. Vanuit jouw ondernemende houding kan je meehelpen om de productie te leiden en de 
organisatie verder te laten groeien, bijvoorbeeld door de inrichting van de bedrijfs- en 
productieprocessen in aansluiting op deze ambitie. Je maakt daarbij onderdeel uit van een informeel, 
innovatief bedrijf, in de productie onder andere te zien aan de automatisering, met een maatschappelijk 
een duurzaam karakter. Tot slot kan je denken aan goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
conform de CAO Metaal & Techniek. 

Interesse? 

Stuur een mail met motivatie en cv naar info@pilotdistribution.eu t.a.v. Pieter van der Marel.  
Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan contact op met Pieter van der Marel via 040 282 6186 

Neem alvast een kijkje bij Pilot Cycles 

Ben je nieuwsgierig geworden naar Pilot en wil je alvast iets meer bekijken? Bezoek dan onze website. 
www.pilotcycles.com / www.pilotdistribution.eu / www.pilottrading.com 

 

 

 


