
Onze

Interim managers



Senior Operations / 
Productie Manager

Deze Interim Manager wordt ingezet bij grote en middelgrote
productiebedrijven die operationeel dreigen vast te lopen, waar het
integraal verbeteren van organisatie en processen hoge prioriteit heeft, of
waar knelpunten moeten worden opgelost o.g.v. cultuur, leidinggeven of
motivatie. 

Door ruime ervaring met Lean Manufactring worden problemen
doeltreffend aangepakt, zonder dat operationele processen stagneren. Deze
Interim Manager beschikt over aanzienlijke ervaring in verschillende
industriesegmenten, waaronder hightech, machinebouw en de productie
van grondstoffen.

Organisatie- en procesverbetering

Industrie

Midden en oost Nederland

Direct beschikbaar

#RHC2023-A



Deze Senior Project Manager heeft ervaring met het leiden van complexe
integrale processen gericht op organisatie- en procesverbetering. 

Hij rondt nu een opdracht af bij een bekende Nederlandse producent van
hoogwaardige kapitaalgoederen die wereldwijd worden afgezet. Deze
opdracht betreft de integratie van een aangekocht bedrijfsonderdeel in de
organisatie van de opdrachtgever, zowel organiek als procesmatig. Ook
heeft hij de samenwerking tussen de betrokken teams tot stand gebracht
door de cultuurkloof tussen beide organisaties te overbruggen.

Organisatie- en procesverbetering

Industrie

Senior Project Manager

Heel Nederland

Direct beschikbaar

#RHC2023-B



De opdracht van deze Interim Manager als CFO bij een snel groeiende en
toonaangevende industriële producent wordt binnenkort afgerond. 

Bij deze onderneming was een transitieproces met betrekking tot de
financiële organisatie en processen nodig om de sterke groei in binnen- en
buitenland te kunnen faciliteren. Ook moest een betere aansluiting worden
gerealiseerd met de overige bedrijfsprocessen, o.a. op het gebied van
productie, engineering, logistiek en warehousing. Daarnaast moest een
vernieuwd finance team worden opgelijnd.

Finance Management, Controlling

Industrie

Senior Finance / 
Controller

Midden Nederland

Binnenkort besch.

#RHC2023-C



Deze CEO, COO komt beschikbaar voor een nieuwe opdracht. Hij rondt nu
een opdracht af bij een producent van grondstoffen voor uiteenlopende
toepassingen in de chemie. 

Hij stuurt thans een grote organisatie aan met verschillende
productievestigingen in Nederland en België. De organisatie opereert in een
sterk veranderende en concurrerende markt. In zijn huidige opdracht staat
naast behoud van afnemers en continuering van het productieproces ook
het verbeteren van organisatie en processen centraal.

CEO, COO

Industrie

CEO, COO

Centraal- en Oost Nederland

Direct beschikbaar

#RHC2023-D



Belangstelling voor een van deze professionals?

info@ranger.nl

024-388 22 99

Contact

Neem bij interesse in een van deze Interim Managers contact met ons op.
Vermeld hierbij het referentienummer van de betreffende Interim Manager
(rechts bovenin de pagina bij elke Interim Manager). Wij verstrekken na
informatie ook zo nodig referenties.

Staat de door jou gezochte Interim Manager er niet bij? Neem dan
vrijblijvend contact op en vraag naar Ton Hendriks, zodat we kunnen helpen
bij deze zoektocht. Wij zorgen ervoor dat je na enkele werkdagen aan tafel
zit met passende kandidaten.

Ton Hendriks


