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Job Title: Operations Manager Benelux 

Job ID:  S223 

Company: Nox NighttimeExpress  

Location: Utrecht 

Industry: Transport & Logistiek 

Job Type: Full-time 

 

Functie: 

Operations Manager met transport specialisme en een speciaal talent voor verander- en 

verbetertrajecten. Aangesteld als rechterhand van een inspirerende directeur, die zich primair op andere 

onderdelen van de bedrijfsvoering wil richten; gaan jullie gezamenlijk met het managementteam een 

dynamische periode van groei en ontwikkeling in. Je primaire opdracht betreft het opzetten, (her)definiëren 

en implementeren van het operationele beleid en model. Aspecten die aandacht behoeven zijn 

organisatorisch zoals het aansturen op taken & bevoegdheden, het ontwikkelen van mensen en de 

onderlinge afdelingscommunicatie. Het evalueren van kansen in de markt en de samenwerking met 

subcontractors. Men wil graag de kwaliteit en de efficiency van de organisatie verder verhogen. De ideale 

kandidaat is dus sterk in analyse en beleid formaliseren maar is tegelijk ook “een bouwer met voeten in de 

modder”. Een verbinder die op een no nonsense wijze bij alle geledingen van de organisatie een goed report 

opbouwt. Een fixer ook die vanuit een bron van ervaring op pragmatische wijze verbeteringen zal 

doorvoeren.  

  

 

Opdrachtgever: 

Nox NightTimeExpress biedt haar klanten sectorgerichte distributieoplossingen en logistieke diensten. Aan 

de basis van het dienstenpakket van nox NightTimeExpress staat een landelijk en Europees dekkend, 

fijnmazig distributienetwerk. nox NightTimeExpress heeft een specialisatie opgebouwd rondom 

nachtdistributie waarin zij als marktleider garant staat voor optimale service met een landelijke dekking. 

nox NightTimeExpress heeft bijna 60 jarig ervaring en stond voor 2016 bekend onder de bedrijfsnaam TNT 

Innight. nox NightTimeExpress Benelux heeft 172 medewerkers in dienst. Deze medewerkers van nox 

NightTimeExpress verzorgen dagelijks in de Benelux de sortering en distributie van circa 17.000 zendingen 

(40.000 colli). Hierbij vormen de centrale distributiecentra in Nieuwegein en Mechelen (België) de spil van 

de dienstverlening.  In Europa zijn in totaal ruim 1.500 medewerkers actief en verwekt nox 

NightTimeExpress meer dan 180.000 pakketten per nacht en zij is in bezit van meer dan 70.000 sleutels 

om ’s nachts alle leveringen te kunnen doen.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Functie-eisen: 

HBO+ (transport) 

5 jaar ervaring bij een dienstverlener in transport en logistiek 

Stevige persoonlijkheid met goede leiderschap vaardigheden 

Ervaring met verander- en verbetertrajecten 

Sterk in analyse 

Een pragmatische bouwer 

Vloeiend Nederlands en Engels, Duits is een pré 

 

 

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 4-6 weken af 

 

 

Contact:  Stefan van der Valk 

 S.vandervalk@sterlingholmes.com 

 

 

 


