INTERIM COMMERCIEEL MANAGER AGRI
NOMILK2DAY BV

Snel een lege plek opvullen, extra handen nodig of een verandertraject in goede banen leiden?
Dat vraagstuk is snel op te lossen door de juiste Interim Manager aan boord te halen.
Nomilk2day onderhoudt een intensieve relatie met interim managers voor zowel executive als
specialistische posities.

OPDRACHTGEVER
Dagelijks werkt er via Nomilk2day een groep Interim Managers. Waardevolle krachten die thuis zijn in de agri, food en industry.
Een interimmer komt binnen met een frisse blik en ziet snel waar verbeterpunten liggen. Dat helpt een bedrijf groeien, ambities
waar te maken of te veranderen.

FUNCTIE
Voor meerdere opdrachtgevers zijn we met enige regelmaat op zoek naar Interim Managers . Het gaat om diverse posities in de
agri, food en industry op management en executive niveau:
Interim Plantmanager
Interim Directeur Operations
Interim Manager QA/QC
Interim Manager Engineering
Interim Manager Maintenance
Interim Commercieel Manager Food
Interim Commercieel Manager Agri
Interim Productmanager Agribusiness
Interim Finance
Interim General Manager
Graag komen we met u als interimmer in contact, zodat we bij een aanvraag uit ons netwerk snel kunnen handelen.

PROFIEL
Uitgebreide kennis en ervaring in uw vakgebied;
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Resultaatgericht;
Communicatief vaardig;
Organisatiesensitiviteit;
Probleemanalytisch vermogen.

STANDPLAATS
Diverse regio’s, Nederland

AANBOD
Een boeiende klus waarmee je bedrijven in de agribusiness, food & industry echt vooruit helpt. Stuk voor stuk mooie bedrijven in
de top van de business.
Meer weten over Interim Posities via Nomilk2day? Lees dan de interviews:
‘Ik geef opvolger de juiste tools mee’
‘Meebouwen aan een nieuw systeem’

CONTACTPERSOON

Naam: Richard Bloemsma (Managing Partner)
E-mailadres: richard@nomilk2day.nl
Telefoon: +31629239066
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