#VACATURE

MANAGING
DIRECTOR
Smurfit Kappa levert meer dan verpakkingen.
Met innovatieve, efficiënte en duurzame
verpakkingsoplossingen voegt de Europese
marktleider tastbare waarde toe voor
iedere klant - van supply chain tot de
winkelvloer. De Managing Director ELCORR is
eindverantwoordelijk voor de productielocatie
in Etten-Leur en stimuleert met een klanten resultaatgerichte focus verdere groei en
innovatie.

SMURFIT K APPA: OPEN THE FUTURE
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grootste toonaangevende spelers in de
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op de snelgroeiende e-commerce branche
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BETER PLANET PACKAGING
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De Managing Director geeft leiding aan

een fusie tussen twee

het MT, dat bestaat uit een Manager

productielocaties in Etten-

Operations, Commercieel Directeur en

Leur en Oudenbosch. De
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sen: van planning tot productie, logistiek
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marktpropositie om de business verder

Samen met de Commercieel Directeur

uit te bouwen en werkt daarbij nauw

schakelt de Managing Director direct met

samen met de productielocatie in

grote klanten en haalt proactief behoeft-

Turnhout, België. Hij/zij streeft continu
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Managing Director actief op de realisatie

business te vergroten. Bijvoorbeeld door

van deze projecten binnen de gestelde

het productaanbod uit te breiden en

timelines en budgetten. Daarnaast
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KANDIDAATSPROFIEL
 W O-opgeleid
 M inimaal

15 jaar relevante
ervaring, waarvan
minimaal vijf in een
leidinggevende positie

 H ands-on

ervaring in een
productieomgeving binnen
b2b is een pre

 E rvaring

in de
verpakkingsindustrie is
een pre

team om buiten de kaders te denken,
commerciële kansen te benutten en de
business verder uit te bouwen.
Naast de dagelijkse leiding van de locatie
is de Managing Director actief betrokken
bij de resultaten van Smurfit Kappa op
regionaal niveau. Hij/zij rapporteert direct
aan de Regional Managing Director
Vincent Chaidron en maakt samen met
andere Managing Directors onderdeel uit
van de Benelux Executive Commitee.
Samen met hen brengen zij de over- en
ondercapaciteit binnen de regio in kaart
en creëert daarin een optimale balans en
maximaal commercieel rendement.
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 E en

analytisch
sterke, datadriven en
communicatief sterke
persoonlijkheid met
een resultaatgerichte,
commerciële mindset en
stakeholdermanagement
skills.

CONTACT

MARLIES HOOGVLIET
Manager bij Top of Minds Digital Executives
Marlies@topofminds.com
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