
 

 

 

 

Bedrijfsprofiel: 

Als operationeel manager ben je werkzaam voor de International United Group en ben je 

operationeel verantwoordelijk voor meerdere dochterondernemingen, te weten United Homes en 

Easyjob (Easyjob People en Easyjob Cleaning) 
 
United Homes is marktleider op het gebied van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Met een 
uniek, flexibel huurconcept behoren wij als stabiele onderneming inmiddels tot de top van onze 
branche.  
 
Easyjob People  en Easyjob Cleaning zijn actief in de schoonmaak en het beheer van 

(recreatie)woningen. Alle zorg aangaande schoonmaak- en beheeractiviteiten nemen wij voor onze 

klanten uit handen. Het leveren van gekwalificeerd en gemotiveerd schoonmaakpersoneel en het 

afleveren van een hoge kwaliteit van het werk staat bij ons hoog in het vaandel.  

Functieomschrijving: 

De operationeel manager is verantwoordelijk voor de gehele dagelijkse operatie. Met jouw ervaring 

en kennis neem je de leiding, bewaak je de processen en waar nodig verbeter je deze. Je bent het 

aanspreekpunt voor klanten, leveranciers en medewerkers. Je bent pro-actief, resultaatgericht en 

gedreven. Hiernaast ben je mensgericht, zorgt voor binding van de medewerkers met de organisatie 

en een prettige werksfeer.  

Als operationeel manager stuur je operationeel de afdelingen sales, customer care en Easyjob aan, 
circa 50 medewerkers. Deze worden geleid door afdelingsmanagers en teamleiders, die 
verantwoordelijkheid aan de operationeel manager afleggen. Je bent verantwoordelijk voor optimale 
samenwerking en teamspirit tussen de diverse afdelingen, de beste service en kwaliteit naar onze 
klanten en tevreden klanten. Binnen de bedrijven zijn de communicatielijnen kort en wordt er op 
informele wijze met elkaar omgegaan.  

Je rapporteert rechtstreeks aan de directie en je bent onderdeel van het managementteam.  

Functie-eisen: 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Leidinggevende kwaliteiten;  

• Oplossings- en resultaatgericht;  

• Teamplayer; 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden; 

• Planmatig en organisatorisch sterk; 

• Inlevingsvermogen, je kunt schakelen tussen diverse belanghebbenden; 

• Een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;  

• Een assesment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar 
willem@unitedhomes.eu t.a.v Willem Hoogendijk. Tijdens een gesprek vertellen wij graag wat wij jou 
kunnen bieden. 
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