AUTOMOTIVE VACATURE
Coxx Mobile Systems is een organisatie met ruim 100 jaar aan kennis en ervaring in het ontwikkelen
en assembleren van bedrijfswagenchassis. We zijn gespecialiseerd in lichtgewicht voertuigchassis en
slimme distributieoplossingen. Dankzij de modulaire opbouw is ons product toepasbaar voor diverse
doelgroepen zoals carrosseriebouwers en OEM bedrijfswagenproducenten. Door deze innovatieve
mobiliteits-oplossingen wordt Coxx internationaal gezien als een gamechanger met een groot
groeipotentieel. Om deze verdere groei te faciliteren, is Coxx Mobile Systems in samenwerking met
Profamo opzoek naar een Operationeel Manager die hands-on aansturing en uitvoering gaat geven
aan de operationele activiteiten.

OPERATIONEEL MANAGER
Wat ga je doen?
In de rol van Operationeel Manager ben je de drijvende kracht achter de operatie van Coxx Mobile
Systems. Je bent verantwoordelijk voor het orderproces en voert zelfstandig de operationele stappen
uit vanaf opdracht tot aan de oplevering. Dit betekent dat je zelf de boel in beweging gaat brengen en
zorg draagt voor alle orders en daarbij behorende planningen, stuklijsten, werktekeningen & instructies. Je werkt hiervoor nauw samen met onze assemblage partners, externe engineers,
voertuigfabrikanten, carrosseriebouwers, bedrijfswagendealers en eindgebruikers. Je bewaakt de
voortgang van de projecten en zorgt voor kwaliteitscontrole, tussentijds en voor oplevering. Daarnaast
houd je je bezig met productontwikkeling, innovaties & typegoedkeuringen.
Naast onze nieuwbouwactiviteiten overzie je ook de reparatie en aftersales opdrachten. Je krijgt met
technische vraagstukken en ad-hoc uitdagingen te maken waarop je inzicht moet verkrijgen en
beslissingen moet kunnen nemen. Dit gaat vaak in samenwerking met onze partners. Het succes van
de operationele activiteiten zullen voor een groot deel afhankelijk zijn van jouw inspanningen. Je kan
daarmee een grote stempel drukken op de ontwikkeling van Coxx Mobile Systems en het verder
uitbouwen van onze vooruitstrevende positie in de markt.
Wat breng je mee?
 Je hebt een afgeronde technische opleiding en je beschikt over HBO werk- en denkniveau:
 Je hebt minstens 8 jaar ervaring in de industrie of machinebouw. Het is een pré wanneer je
een achtergrond hebt in de voertuig- of chassisbouw;
 Je bent technisch sterk onderlegd. Het is een pré wanneer je zelf op de werkvloer gestaan hebt
en met je handen hebt gewerkt;
 Je hebt ervaring met werkvoorbereiding en kan vanuit een idee of schets complete
werkinstructies maken;
 Vloeiend in het Nederlands & Engels. Duits is een pré
Wie ben je?
Je bent een energiek persoon, proactief en hebt een hoge mate van zelfstandigheid. Je bent analytisch
sterk en in staat om de vertaalslag te maken van technische vraagstukken naar hands-on operationele
activiteiten die je vervolgens grotendeels zelf uitvoert. Je bent praktisch in aanpak en resultaatgericht.
Door jouw technische achtergrond, kritische houding en communicatieve vaardigheden ben je een
waardevolle contactpartner voor onze klanten en partners om technische onderwerpen te bespreken.
Je toont leiderschap door initiatief te nemen, prioriteiten te stellen en zelfstandig beslissingen te
nemen.
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AUTOMOTIVE VACATURE
Wat krijg je?
Coxx Mobile Systems is een internationaal groeiend bedrijf met technologisch hoogstaande
producten. Wij hebben een kleine en platte organisatie, wat betekent dat je veel ruimte en vrijheid
krijgt voor eigen initiatieven en verbeteringen in de day-to-day operatie. Je bent de technische
rechterhand van de Managing Director en kan een grote stempel drukken op de organisatie. Omdat
Coxx groeiende is zijn er brede ontwikkelingsmogelijkheden en kan je meegroeien met het bedrijf.
Verder kennen we uitstekende arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.
Is dit jouw baan?
Laat het ons weten! De sollicitatieprocedure verloopt via Profamo. Dus stuur een e-mail met je cv en
motivatie naar Jan Willem de Blok, jwa.deblok@profamo.nl. Wil je eerst meer informatie ontvangen,
neem dan contact op met Jan Willem via (06) 41 93 95 69.
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