Topa Verpakking, opgericht in 1922, is leverancier van industriële transportverpakkingen. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Voorhout en er werken zo’n 140 mensen bij de Topa Groep.
In 1983 is het Topa Instituut opgericht. Topa Instituut is een erkend testcentrum dat verpakte producten,
verpakkingsmaterialen en palletladingen test door het simuleren van alle transportomstandigheden. De diverse
testen laten de eventuele productfragiliteit zien en/of leggen de zwakke punten van de verpakking bloot.
Het Topa Instituut is een van de belangrijkste elementen in de unieke positionering van Topa Verpakking. Het
krachtig ondersteunen van klantwensen door middel van productmodificaties en/of alle vormen van testen, vormt
de basis. De manager is een inspirator en aanjager van idealiter spraakmakende productmodificaties en publicaties. De
manager is het directe aanspreekpunt voor de Sales, voor klanten, voor leveranciers en andere relevante stakeholders
en werkt nauw samen met Sales en Marketing. De manager Topa Instituut rapporteert aan de CEO Topa Verpakking.
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Met als doel het initiëren, zoeken naar en genereren van technische innovaties voor
product- en verpakkingsoplossingen.

Verantwoordelijkheden
• Maken van het beleidsplan Topa Instituut
• Beheren, beheersen en bewaken van de doelstellingen
in dit plan
• Leidinggeven aan de medewerkers
• Samenwerken met de verschillende afdelingen
• Initiëren, managen, coördineren van projecten
• Bewaking budget
• Verzorgen van relevante publicaties
• Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk
als klanten, interne stakeholders, hoge scholen en
universiteiten
• Vastlegging in de CRM applicatie
• Op de hoogte blijven van nieuwe, relevante ontwikkelingen
Kennis en ervaring
• HBO / WO industrieel ontwerp of vergelijkbaar
• Technische affiniteit
• Goede kennis in woord en geschrift van de talen:
Nederlands, Duits en Engels, Frans een pre
• Affiniteit c.q. ervaring met verpakkingen en
verpakkingsoplossingen
• Ervaring met projectmatig werken, kennis van Lean-,
Prince- of Scrum toepassingen
• Kennis van moderne office- en CRM applicaties
• Leidinggevende ervaring
• Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare
functie

Competenties en vaardigheden
De manager Topa Instituut is een stevige persoonlijkheid
en hanteert een pragmatische aanpak van zaken.
Hij heeft een duidelijke ambitie en is gericht op het
behalen van de gestelde doelen, waarbij efficiency en
effectiviteit niet uit het oog worden verloren. Denkt
na over oplossingen, genereert nieuwe ideeën, denkt
out of the box en heeft oog voor de effecten op lange
termijn. Tegelijkertijd is de manager analytisch ingesteld,
begrijpt concepten en is zich bewust van de onderlinge
verhoudingen in de organisatie.
Topa biedt
Een uitdagende, zelfstandige functie met een goed
salaris. Uiteraard zijn ook de overige secundaire
arbeidsvoorwaarden uitstekend (waaronder een
premievrije pensioenregeling). Daarnaast is er een open
cultuur, prettige werksfeer en ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling.
Interesse?
Kijk voor meer informatie op Topainstituut.nl en stuur
of mail je brief met CV o.v.v. ‘Vacature Manager Topa
Instituut’ voor 1 juli a.s. naar: Topa Verpakking BV, t.a.v.
mevrouw Hanneke Belgers, Torenlaan 10, 2215 RW
Voorhout of e-mail HR@topa.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

