
 

 
 

 
Vacature HBO/WO-er Bedrijfskunde 
 
Bedrijfsprofiel 
Lode Holding en haar dochterondernemingen willen een bijdrage leveren aan de voorwaarden voor een lang en 
gelukkig leven. Wij geloven dat bewegen cruciaal is voor gezondheid, functioneren en presteren. Daarom 
vinden we, dat we alles moeten weten van menselijk bewegen en daarmee ook het prestatie vermogen. Dat 
willen we bereiken door het mogelijk te maken alles op het gebied van bewegen betrouwbaar te kunnen meten 
en monitoren. Wij zetten ons hier dagelijks met ruim 90 collega’s voor in.  
 
Lode Holding is de moedermaatschappij die synergie tussen de dochterondernemingen nastreeft en waarin 
onder andere de shared services georganiseerd zijn. De dochterondernemingen opereren voornamelijk in de 
medische technologie markt.  

• Lode ontwikkelt, produceert en verkoopt ergometrie producten aan distributeurs en opereert op de 
internationale markt. 

• ProCare is gespecialiseerd in de levering en service van producten voor fysiotherapie, revalidatie, 
sportgeneeskunde, sportbegeleiding, active ageing, arbeidshygiëne, bedrijfsgeneeskunde en research in de 
Benelux.  

• aXtion biedt een breed scala aan ICT oplossingen voor met name zorginstellingen en overheidsinstellingen 
in Nederland.  

• Umaco is een productontwikkelingsbureau met een specialisme in complexe projecten.  
 
Functieomschrijving 
Wij zijn op zoek naar een HBO/WO-er Bedrijfskunde die zich wil ontwikkelen in een technologische en 
dynamische omgeving. Wegens het vertrek van een collega zoeken wij per direct een aanvulling op ons 
multidisciplinaire team binnen de shared services. We staan als team gezamenlijk voor de uitdaging om binnen 
de kaders een hoge kwaliteit aan dienstverlening te waarborgen. De diensten die aangeboden worden vanuit de 
shared services zijn o.a. administratie, control, risicobeheer, HRM, kwaliteitszorg, systeem- en applicatiebeheer, 
projectcoördinatie en algemene diensten.  
 
Werkzaamheden: 
Binnen het team ben jij verantwoordelijk voor een aantal rollen binnen kwaliteitszorg, informatie beveiliging, 
milieumanagement en preventie. Je ondersteunt vanuit deze rollen het management en de directie bij 
belangrijke analyses en beslissingen, bewaakt processen, voert audits uit en implementeert verbeteringen. Er is 
veel ruimte om je te ontwikkelen en uiteraard ontvang je de benodigde scholing. Daarnaast draag je je steentje 
bij op andere gebieden wanneer dit mogelijk en gewenst is. Je legt hiërarchisch gezien verantwoording af aan 
de Manager Finance & Control en de Holding Directeur, maar inhoudelijk ook aan de directeuren van de 
dochterondernemingen.  

 
Functie-eisen 
 
Profiel: 

- Je bent (bijna) klaar met een HBO of WO opleiding in bedrijfskundige richting of je bent toe aan een 
tweede stap in je carrière. 

- Je hebt affiniteit met kwaliteitszorg en het systeemdenken dat daarmee gemoeid is en bent bereid je 
hier verder in te verdiepen, specifiek ten aanzien van de geldende normen in de medische 
instrumentenbranche (ISO, FDA, MDR). Heb je hier ervaring mee dan is dat een pre. 

- Je bent een procesdenker, je maakt en houdt graag overzicht op zowel hoofdlijnen als details. 
- Je kunt snel schakelen tussen verschillende rollen. 
- Je gedijt in een complexe, technologische omgeving. 
- Je hebt affiniteit met (administratieve) processen. 
- Je kunt goed analyseren en verdiept je graag in onderwerpen.  



 

 
Competenties: 

- Oplossings- en resultaatgericht; 
- Kwaliteitsgericht; 
- Verantwoordelijkheid; 
- Samenwerken/teamwork; 
- Goede communicatieve vaardigheden; 
- Flexibel; 
- Plannen en organiseren. 

 
Wij bieden je  voor deze functie 

- Een uitdagende functie in een innovatieve internationale organisatie; 
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
- Enthousiaste collega’s. 

 
Je sollicitatie ontvangen wij graag per mail t.a.v. dhr. F.B. Wolters, fwolters@lodeholding.nl en  
mevr. M. Kapper, mkapper@lodeholding.nl.   
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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