
heeft een vacature voor: HEAD OF OPERATION  
We zijn hard op zoek naar een enthousiaste, hongerige head of operation voor het Lindenhoff 

consumenten team. Onze missie is om samen met jou zoveel mogelijk mensen te laten genieten 

van goed geproduceerde producten met authentieke smaak. Ieder product in ons assortiment is 

geselecteerd omdat het de best smakende is in zijn soort.  

Jij werkt als head of operation samen met een klein team, stagiaires, externen en de eigenaar aan 

de Lindenhoff webwinkel! Je werkt zelfstandig aan nieuwe concepten en optimaliseert onze bezor-

ging, producten en aanbod. Je zorgt dat alles op de site klopt, de productieafdelingen de bestellin-

gen klaarmaken om op het juiste moment te leveren én dat alles mooi wordt verpakt. Een Linden-

hoff bestelling is dankzij jou een cadeautje voor de klant om uit te pakken! Heb jij een passie voor 

food, affiniteit met mooie producten en hecht jij waarde aan hoe een product geproduceerd wordt? 

Ben jij zowel online als offline gedreven om gepassioneerd nieuwe klanten te bereiken en ben je 

organisatorisch sterk? Krijg jij een energie boost van tevreden klanten? Dan zoeken wij jou!  

 

DIT GA JE DOEN!   

Wij worden graag elke dag een beetje beter en kunnen jou dus goed gebruiken! Is werken bij Lin-

denhoff iets voor jou? Zo ziet jouw dag bij ons er uit: 

- Je zorgt ervoor dat de webwinkel als geoliede machine kan draaien; je beheert, onderhoudt 

en optimaliseert dagelijks de Lindenhoff webwinkel.  

- Elke dag heb je contact met de slagers, groentemannen en kaasmeesters. Je zorgt voor 

nieuwe producten, het seizoensassortiment en verzamelt nieuwe recepten;  



- Je duikt de feedback van klanten in & de data in om te kijken wat er te verbeteren valt, 

waar kansen liggen en hoe we dat het beste kunnen aanpakken - van logistiek, tot verpak-

kingen, assortiment, tot samenwerkingen met chefs, samen met het team implementeer je 

de verbeteringen.  

- je hebt contact met partners zoals logistieke partijen, samenwerkingen met bedrijven, le-

veranciers en maakt prijsafspraken, durft te onderhandelen en stemt de nodige zaken met 

hen af; 

- Je stemt processen af met de operatiemanager van Lindenhoff horeca - hoe komt iets in het 

productiesysteem, welke dozen gebruiken we, instructies fulfilment etc en hebt wekelijks 

contact met de chef van onze boerderijwinkel om afspraken te maken.  

- je zorgt dat alle verpakkingen, stickers, het nodige drukwerk en overige benodigdheden 

voor de bestellingen aanwezig zijn, zodat de klanten een cadeau ontvangen!  

- je geeft leiding aan de twee stagiaires die de customer service verzorgen en de inkoop van 

delicatessen. Samen pak je de terugkoppeling van klanten op, communiceert over verbete-

ringen met de slagers, groentemannen en kaasmeesters, voert klanttevredenheidsonderzoe-

ken uit en zorgt dat de voorraad op orde is.  

- Je draagt zorg voor onze Finance: invoeren en controleren van facturen, je maakt wekelijks 

de betaalbatch en zorgt dat de maandcijfers gemaakt kunnen worden en controleert deze. 


WIE PAST BIJ ONS EN BIJ DEZE BAAN? 

- Je bent een kei in zelfstandig werken en krijgt hier energie!  

- Je bent niet vies van aanpakken en je kunt goed omgaan met feedback.  

- Naast genieten van heerlijk eten is organiseren van strakke processen jouw talent 

- Als je een probleem signaleert, blijf je koel en kom je snel met een oplossing 

- Je schakelt makkelijk op projecten, met mensen en motiveert voor een goed resultaat.  

- Je krijgt energie om Nederland te veroveren met goed geproduceerde producten 

- Je hebt affiniteit met food en passie voor duurzaam en lekker eten; 

- Affiniteit met operatie, logistiek, processen, projectmanagement en E-commerce, 

- Voor het organiseren van een hufterproof proces draai jij je hand niet om  

- Ziet kansen & durft deze aan te grijpen en verbeteringen door te voeren;  

- Is een enthousiaste teamspeler die resultaatgericht te werk gaat. 

WAT BIEDT LINDENHOFF CONSUMENTEN AAN JOU? 

- Je krijg een unieke kans om impact te maken in een groeiende start-up; 

- Je wordt onderdeel van een jong, energiek, inspirerend en dynamisch team, 

- Op het kantoor geniet je van een informele en open cultuur; 

- We zijn met een klein team maar daardoor is er veel ruimte voor eigen initiatief en ideeën 

en de kans om deze uit te voeren. 

- Je bent beschikbaar voor minimaal 40 uur, je krijgt een marktconform salaris naar je erva-

ring, reiskostenvergoeding, pensioenopbouw, korting op onze producten, lunch & fruit op 

kantoor; 

We zijn benieuwd naar jouw verhaal! Overtuig ons dat jij de perfecte kandidaat bent. Reacties 

graag per e-mail/brief (met cv) aan Anne Pluijms | anne@lindenhoff.nl - Baambrugge 

 

Privacy: In het kader van de nieuwe privacy wetgeving worden jouw (persoons)gegevens een maand 

na het sluiten van de gehele selectie &  aanname proces vernietigd, tenzij anders met jou overeen-

gekomen

mailto:anne@lindenhoff.nl

