(Interim) Production Manager
MYoMY
MYoMY is meer dan een tassenmerk. Achter MYoMY gaat een gedreven team schuil. Een team
dat wil bijdragen aan een betere wereld; waarbij er constant verbinding wordt gemaakt tussen
teamleden, makers en klanten. Sinds de start in 2007 is MYoMY op een continue reis. De reis
van een groeiend merk dat bijdraagt aan de empowerment van Fair Trade ondernemers,
makers en duurzame samenwerkingen. Samen creëren we een keten van empowerment.
Werken bij MYoMY betekent deelnemen aan deze reis van doing good. Ben jij een echte
fashion lover en wil je op dat vlak positieve impact kunnen creëren?
Wat is jouw missie binnen MYoMY?
De missie van de Productie manager is dat de MYoMY artikelen op de best haalbare tijd,
kwaliteit, en prijs beschikbaar zijn voor de klant. Door een vooruitziende blik weet jij voortijdig
bottle necks te signaleren en deze zelfstandig op te lossen. Je zorgt voor de juiste selectie van
partners (hoofdleveranciers en toeleveranciers) passend bij de strategische wensen. Hierbij
wordt te allen tijde de circulaire en fair trade missie van MYoMY gewaarborgd en versterkt.
Daarnaast zorg je dat de productie bijdraagt aan de empowerment voor de makers van de
tassen. Door nauw betrokken te zijn bij de productie partners weet je wat er nodig is om de
relatie sterk te houden en extra waarde toe te voegen. Op deze manier draag je elke dag bij
aan de kern van MYoMY: samen werken aan een eerlijkere en gelijkwaardige wereld.
Wat kan jij MYoMY bieden?
• De creatieve ideeën van designers omzetten naar begrijpbare productietaal.
• Een lean productie ow waarbij de MYoMY producten op de afgesproken tijd bij de
klant liggen.
• Een continue verbetering op gebied van kwaliteit en circulariteit.
• Een secuur bijgehouden planning waarbij betrokkenen goed op de hoogte zijn.
• Nauw contact met MYoMY’s productiepartners waarbij alle partijen zich empowered
voelen.
• De ontwikkeling, productie en logistieke kosten komen overeen met wat de klant er
voor wilt betalen en draagt bij aan de missie: een keten van empowerment creëren.
Wat biedt MYoMY?
Een uitdagende (24-urige) functie in een snel groeiend, dynamisch en duurzaam bedrijf. Een
positieve werksfeer waar naast hard werken ook voldoende plaats is voor persoonlijke groei,
ontspanning en feest. Wij vinden het belangrijk om onze successen te vieren en bewust te leven
naar onze duurzame missie en kernwaarden.
Periode
In overleg tussen februari – juli 2022 (zwangerschapsverlof).
Enthousiast?
Stuur dan nu jouw CV en motivatiebrief naar: elise@myomy.nl
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