
 

 

Vacature 
 

Om de ambitie voor de verdere groei van Léon Colaris, een label van e-commerce organisatie 

e-Luscious, waar te gaan maken zoeken wij een: 

Interim Operations Manager Léon Colaris (40 uur – Weert) 

 
Ter versterking van het team in Weert zijn wij op zoek naar een Interim ervaren Operations Manager. 

Als Operations Manager bij Léon Colaris heb je een sleutelpositie binnen de organisatie. Je bent 

eindverantwoordelijk voor de operationele dagelijkse gang van zaken. Je hebt daarbij oog voor 

(verander) processen, commercie en bent mensgericht. Je bent hands-on, met je voeten in de 

operatie en je werkt op de locatie nauw samen met de Colaris Directeur. Binnen e-Luscious is er 

nauw contact met de diverse afdelingen zoals Inkoop, Logistiek, Finance en HRM. Je rapporteert aan 

de COO die in nauw overleg met de Colaris Directeur de prioriteiten bepaalt. Je weet je weg 

makkelijk te vinden, stapt op iedereen af en bent voor iedereen benaderbaar.  

 

OVER E-LUSCIOUS 

e-Luscious, Top 35 Twinkle genoteerd en in 2020 bekroond met het World-class Workplace 

keurmerk, is een snelgroeiende e-commerce organisatie in de wijn- en koffiebranche. Met 

succesvolle labels zoals Koffievoordeel.nl, Wijnvoordeel.nl, Wijnbeurs.nl en Colaris.nl, is e-Luscious 

de pureplay marktleider in de Benelux.  

Door de klanten centraal te stellen en dagelijks nóg beter, meer persoonlijk en efficiënter in te spelen 

op hun behoeften, bevinden de labels zich in een continue stroomversnelling van groei.  

Met bijna meer dan 100 jaar ervaring in de import van kwaliteitswijnen is Léon Colaris een 

gerespecteerde wijnhandelaar binnen Nederland en België. Door de jarenlange ervaring weet men 

waar de beste druiven groeien, de beste wijnmakers huizen en waar uitstekende kwaliteitswijnen 

voor een aantrekkelijke prijs worden gemaakt. Door een strenge selectie van wijnen, een uitstekende 

service, een hoge mate van deskundigheid en met veel oog voor de klant, weet Léon Colaris haar 

klantenkring altijd van kwaliteitswijnen te voorzien. 

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN  

• Hands-on aansturing van de dagelijkse operationele bedrijfsvoering. 

• Het leiden van het Colaris 3.0 integratie project voor Operations en Customer Service, incl. 

transitie van de fulfilment operatie naar een andere locatie in het najaar van 2021. 

• Het opzetten van de KPI’s en de uitvoering hiervan implementeren. 

• Het aansturen, coachen en motiveren van de diverse teams om de doelstellingen te behalen. 

• Het optimaliseren van sourcing en logistics.  

• Het meedenken over verbeteringen en werkmethoden, en stroomlijnen van (verander) 

processen. 

 

Kortom je bewaakt de cultuur, de processen, het beleid en stuurt de operatie op een 

gestructureerde, duidelijke en rechtlijnige manier aan. En je leidt een belangrijk en groot logistieke 

transitie project. 
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ALS OPERATIONS MANAGER  

• Heb je een afgeronde (bedrijfskundige) HBO/WO- opleiding 

• Heb je tenminste 5 jaar relevante werkervaring opgedaan als Operations Manager. 

• Ben je organisatorisch sterk en resultaatgericht 

• Kun jij als geen ander prioriteren stellen 

• Ben je gestructureerd en praktisch ingesteld 

• Beschik je over goede communicatieve skills en overtuigingskracht 

• Heb je goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Heb je affiniteit met wijn 

 

WIJ BIEDEN: 

• Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een hard groeiend bedrijf  

• Een creatieve, positieve en dynamische werksfeer in een resultaatgericht, no-nonsense team 

• Een competitief salaris bij een World-class Workplace 

• Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen binnen je eigen vakgebied 

• Korting op alle artikelen die wij verkopen binnen e-Luscious 

INTERESSE? 

Kom jij ons ondersteunen bij de dagelijkse gang van de operationele zaken? Dan komen we graag 

met jou in contact via: recruitment@eluscious.com t.a.v. Jesca Akkerman. 

DE PROCEDURE 

Wanneer jouw verwachtingen en onze wensen op elkaar aansluiten nodigen we je graag uit voor een 

eerste (video) kennismakingsgesprek. Zijn we na dit gesprek beiden enthousiast dan plannen we  

uitgebreide gesprekken met je in. Na deze gesprekken volgt er zo snel mogelijk een terugkoppeling 

en een eventueel aanbod. 

App of bel gerust wanneer je vragen hebt (06-82978322). Wie weet drinken wij binnenkort een 

(virtuele) kop koffie! 
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