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Titel: Ondernemende Bedrijfsleider / Operations Manager 
 
Over MetaQuip 
MetaQuip is een snelgroeiend MKB bedrijf in de machinebouw op het gebied van laser 
machines. Gevestigd in Maarheeze (net onder Eindhoven) en actief in zowel lasersnij- als 
lasergraveer machines. Kernwaarden van ons bedrijf zijn: innovatief, eerlijk, service, slim. Wij 
doen de dingen net anders (slimmer) dan onze concurrenten, waardoor wij kwalitatief goede 
machines met een zeer goede service kunnen leveren voor een zeer scherpe prijs! 
 
MetaQuip zoekt een ondernemende bedrijfsleider / operations manager 
De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de MetaQuip laser 
business. Samen met de commerciële technicus en de administratief medewerker ben je 
verantwoordelijk voor de gehele dagelijkse operatie waaronder inkoop en logistiek, beurzen, 
kwaliteit, verkoop en verdere professionalisering van de organisatie. Dit in samenwerking 
met het management team. Mogelijkheden om op termijn ook mede-eigenaar te worden 
van MetaQuip. 
 
Functieomschrijving 
De bedrijfsleider heeft tenminste 5 jaar werkervaring en tenminste 2 jaar relevante 
leidinggevende ervaring. Ervaring als business of product manager is een pre. De 
bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de inkoop en logistiek van de laser machines uit 
China. Daarnaast is de bedrijfsleider samen met de commerciële technicus verantwoordelijk 
voor de kwaliteitsinspectie van de machines bij MetaQuip, financiële afhandeling, 
uitlevering, service en support van de machines bij de klanten. Wij kijken steeds hoe we 
dingen beter, slimmer en efficiënter kunnen doen. Een actieve houding en suggesties voor 
verbetering van de operatie en de ondersteunende processen zijn een must.  
In het sales proces heeft de bedrijfsleider een actieve rol in het geven van demos, sluiten van 
deals en verder uitbouwen van het klantenbestand en (reseller)netwerk van MetaQuip. Ook 
de verdere professionalisering van het sales proces behoort tot de taken. 
De bedrijfsleider heeft aantoonbare affiniteit met machinebouw en techniek, heeft een “can 
do” mentaliteit en is niet bang voor een uitdaging. 
 
Het managementteam is niet dagelijks fysiek aanwezig dus een grootte mate van 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid is een must. Het managementteam bestaat uit ervaren 
ondernemers en technische experts om je de benodigde ondersteuning te bieden en van te 
leren. 
 
De bedrijfsleider bouwt samen met het managementteam MetaQuip verder uit tot een 
toonaangevende speler op het gebied van lasertechniek. Volgens ons een uitgelezen kans 
voor mensen die al business ervaring hebben opgedaan bij groot MKB of multinationals, 
maar nu toe zijn aan een volgende stap om zelf verantwoordelijk te zijn en zelf te gaan 
ondernemen. Op termijn is het mogelijk om een aandeel in MetaQuip te verwerven. 
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Gevraagd wordt 
 
Kennis 
 

- Bij voorkeur technische opleiding zoals werktuigbouwkunde of elektrotechniek. 
- Aantoonbare business ervaring zoals business manager of product management is 

een pre 
- Tenminste HBO niveau met 5 jaar relevante ervaring 
- Affiniteit met machinebouw / techniek 

 
Capabilities: 
 

- Betrouwbare, energieke persoonlijkheid die zijn woord nakomt. Positief, 
ondernemend, openminded. 

- Open, eerlijk en to the point in geschreven en gesproken communicatie.  
- In staat langdurige relaties met klanten en partners op te bouwen. 
- In staat om structuur, orde en overzicht aan te brengen in bestaande processen (we 

zoeken iemand die structuur brengt, niet die structuur nodig heeft). 
- In staat om eigen werk goed te organiseren (planning, prioriteren, leveren volgens 

afspraak). 
- In staat om snel nieuwe technieken, toepassingen, tools en software programma’s te 

leren. 
- Computer savy. Zoekt en gebruikt nieuwe (online)tools en applicaties die de business 

verder kunnen brengen.   
- In staat om zowel zelfstandig als in een team te werken. Open voor feedback en 

opbouwende kritiek. 
 
Ondernemerschap 
 

- Constant kijken voor verbeter mogelijkheden en nieuwe business opportunity’s. 
- Ambities om zowel persoonlijk, managerial als technisch te blijven groeien en 

ontwikkelen. 
- Werk met een klant focus en resultaat gedreven. 
- Uitbouwen van de MetaQuip organisatie en extern netwerk. 

 
Geboden wordt 
Voor mensen met vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en niet bang om nieuwe dingen 
te leren en MetaQuip als bedrijf verder mee op te bouwen is MetaQuip de perfecte 
uitdaging. Werken bij MetaQuip vereist een start up mentaliteit: zelf startend, zelf lerend en 
constant onvoorziene uitdagingen. Vanaf dag 1 heeft u de volledige verantwoordelijkheid 
voor het runnen van de business met ondersteuning van het management team. 
 
We bieden een goed salaris, mogelijkheid tot inkoop (aandelen) en een flexibele baan! 
 
Hoe nu verder 
 
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaand profiel? MetaQuip ziet graag jouw sollicitatie 
tegemoet!  


