Operationeel Genie
JuuNoo is op zoek naar een man/vrouw om het team te versterken. Als “Operationeel Genie” zal je mee JuuNoo helpen schalen
naar een volgend internationaal niveau. Je vertrekt vanuit een duurzame visie en werkt actief aan het praktisch waar maken van
deze visie. Je doet dit in JuuNoo-stijl, “er niet teveel over babbelen, maar gewoon DOEN”.
Je kan met hoge autonomie aan de slag met een breed takenpakket. Key-elementen zijn:
Projecten managen, zodat alles in 1 passage correct uitgevoerd wordt.
Productie inplannen
Kwaliteit meten en garanderen
Uitbouw relaties met leveranciers tot echte partners.
Netwerk van onderaannemers uitbouwen
Opleidingen voorzien aan onderaannemers
Logistiek organiseren

Uw profiel: een ondernemende kracht
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minimaal 5 jaar ervaring en een masterdiploma is een must.
Ervaring in de bouwsector of in een startup/ KMO is een groot voordeel, echter geen must.
Je bent sterk in het organiseren van projecten en mensen.
Je hebt interesse in alle aspecten van een organisatie en je hebt ambitie om een cruciaal deel van een bedrijf uit te bouwen.
Je hebt een passie voor efficiënt werken, kennis bewaar je digitaal en waar mogelijk automatiseer je werk en processen.
Je hebt doorzettingsvermogen in combinatie met de nodige realiteitszin. Zodat je snel genoeg kan schakelen om problemen
opgelost te krijgen.

What’s in it for you?
Je staat aan de start van een potentieel sterk groeiverhaal. Een basisloon is voorzien samen met de optie tot het verkrijgen van
aandelen. Weliswaar na een in overleg bepaalde proefperiode en het behalen van bepaalde doelstellingen. Na deze periode kan
je als co-founder van JuuNoo voortbouwen aan je eigen verhaal.

Wat is JuuNoo nu eigenlijk?
JuuNoo heeft als startup een innovatieve interieurwand ontwikkeld die men op het einde van zijn ‘leven’ niet sloopt, maar
demonteert en herplaatst als een volgende wand. Dit in tegenstelling tot de gekende weg-werp-wanden met Metalstud &
Gyproc. De JuuNoo oplossing is een alternatieve aanpak die de focus voornamelijk legt op arbeids-reductie op de werf en de
principes van de circulaire economie.
JuuNoo krijgt de steun van VLAIO en Vlaanderen Circulair om de visie “de bouwwereld
te veranderen naar een markt waar hergebruik de norm is” op internationaal niveau
waar te maken. Als jong bedrijf heeft JuuNoo erkenning gekregen voor zijn businessplan
met een BIZ-idee award en zijn acceptatie bij de Europese accelerator Climate-KIC &
Start-IT. De grootste erkenning van JuuNoo komt van zijn tevreden klanten.

Interesse?
Stuur bij interesse je reactie naar onze recruitment partner Pieter van Barryhr: pvandamme@barryhr.com of +32 492 45 19 26.
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