
Head of Driver Operations
Een avond thuis op de bank, maar geen zin om te koken. Grote 
kans dat je jouw eten bestelt via Takeaway.com, in Nederland 

bekend als Thuisbezorgd.nl. De maaltijdbezorgdienst is 
marktleider op het vaste land van Europa en Israël en groeit zeer 

hard door. En dus is er plek voor een ondernemende Head of 
Driver Operations. Eentje die de aanhoudende expansie extra 

prikkelt met perfect passend personeel.
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Over Takeaway.com
Als een van de eerste maaltijdbezorgers van het land is 
het in Nederland opgerichte Takeaway.com niet meer 
weg te denken uit de samenleving. Zo goed als elke 
restauranthouder en consument krijgt ermee te maken. 
Wat in 1999 begon als een platform waarop restaurants 
zelf hun maaltijden en bezorgdiensten aanboden, is 
ondertussen uitgegroeid tot een internationaal en 
beursgenoteerd bedrijf.

Het platform is de afgelopen twintig jaar doorontwikkeld en 
uitgebreid met verschillende features. Zo heeft Takeaway.com 
sinds 2016 een eigen bezorgtak, waardoor het sindsdien ook 
maaltijden van restaurants zonder eigen bezorgservice aanbiedt. 
Het klinkt heel simpel: restaurants zetten hun menu’s op het 
platform en Takeaway.com verzorgt de bezorging. Dit brengt 
uiteraard wel extra werk met zich mee.

De concurrentie binnen dit businessmodel is groot, wat zorgt 
voor een extreem competitieve markt. Bedrijven vernieuwen 
zichzelf continu om marktaandeel te verkrijgen en te vergroten. 
Dankzij de bezorgtak stijgt het aantal bestellingen, en daarmee 
de omzet, gestaag. Met een mogelijk internationale fusie in het 
vooruitzicht blijft dit stijgen. Linksom of rechtsom, het bedrijf is 
zeer snelgroeiend en het aantal drivers neemt aanzienlijk toe. En 
om dit laatste punt in goede banen te leiden, komt de Head of 
Driver Operations in beeld.
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Vanaf nul een eigen afdeling bouwen voor de 
aansturing van de internationale high-volume-
recruitment. Dát kan deze strategisch sterke 
Head of Driver Operations als geen ander. 
Met een ondernemende mentaliteit neemt 
hij of zij moeiteloos de centrale regie van het 
aannamebeleid op zich. Dankzij buitengewoon 
procesmatig en voorwaardelijk denkwerk 
maakt deze Head eenvoudig plannen. Hij of 
zij is autonoom, expert en kennisdrager in 
één. En heeft, niet te vergeten, een groot 
autodidactisch vermogen.

Als het aankomt op de werving van tienduizenden 
betrouwbare drivers per jaar, is het live sollicitaties 
afnemen geen optie meer. Om de conversie te 
vergroten werkt de bezorgtak van Takeaway.com 
daarom tegenwoordig met Fountain 
recruitmentsoftware. Hiermee solliciteren drivers 
online. De Head of Driver Operations heeft een 
sleutelrol in deze internationale scale-up. Dit 
zwaargewicht in de (massa)recruitment of 
conversiegerelateerde processen is daarom bij 
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“We zijn 
snelgroeiend 

en zitten in een 
interessante, 
competitieve 

markt. In 
deze functie 
krijg je heel 

veel vrijheid, 
je mag alles 
from scratch 

inrichten.” 
MARK DEUMER, GLOBAL 

DIRECTOR OPERATIONS TAKEAWAY.COM

iedere stap betrokken. Hij of zij weet als geen ander hoe de 
(online) funnel optimaal in te richten, op welke pijlers zich te 
richten én hoe dit te verkopen.

Van de juiste cijfers boven water halen tot het inzicht in de 
behoeftes op de korte termijn, maar vooral op de lange 
termijn én incidenteel, de Head of Driver Operations heeft 
het antwoord. De maandelijkse en jaarlijkse targets op 
zowel regionaal als landelijk niveau dagen deze doener 
constant uit. Daarnaast weet deze assertieve 
persoonlijkheid dankzij een natuurlijk leiderschap en een 
onophoudelijke drive eenvoudig tegenwicht te bieden en 
verwachtingen te managen richting de business. ■

Amsterdam

■  Minimaal zeven jaar managementervaring 
in (massa)recruitment of andere 
conversiegerelateerde processen in 
managementrol.

■  Sterke projectmanagementskills.
■  Sterke beïnvloedings- en leiderschapsskills
■  Gedijt goed in een dynamische omgeving.
■  Uitstekende beheersing en kennis van zowel 

Nederlands als Engels.
■  Bereid om op regelmatige basis te reizen.

Kandidaatprofiel

4 TOP OF MINDS EXECUTIVE SEARCH & INTERIM



Contact
Bi j  v ragen neem contac t  op met :
MARLIES HOOGVLIET MANAGER

Marlies@topofminds.com

Marlies@topofminds.com

