Gezocht: Fulltime Integratie Manager
Rotom Europe is een snel groeiende internationale organisatie welke samen met Waterland Private
Equity Investments via een Buy en Build strategie wil uitgroeien tot de Europese marktleider in
duurzame, klant-specifieke ladingdragers voor transport en opslag. Om overnames van
sectorgenoten in goede banen te leiden en synergie voordelen te behalen zijn we op zoek naar een
Integratie Manager. In deze rol word jij eindverantwoordelijk voor de integratie van bedrijven na
overnames door Rotom Europe. Ook werk je aan verschillende strategische projecten ter
bevordering van de groei van onze organisatie. Je rapporteert aan de CEO van Rotom Europe.
Verder bestaat jouw takenpakket uit:
 Aansturen van het integratieproces en het voorbereiden van strategische beslissingen met
betrekking tot de integratie;
 Beheer van individuele (PMI) programma’s, het rapporteren over de voortgang en het initiëren
van aanvullende acties waar nodig;
 Het ontwikkelen van een integratiehandleiding. Het opzetten van een gestructureerd en
consistent on boarding programma voor nieuwe bedrijven;
 Succesvolle programmaresultaten stimuleren binnen een divers en internationaal bedrijf en het
begeleiden van mensen met verschillende achtergronden om succesvol te zijn;
 Deelname aan en leiderschap van andere strategische projecten die de groei van Rotom Europe
stimuleren.
Wat vragen wij van jou?
 HBO / WO werk- en denkniveau aangevuld met minimaal 5 jaar passende ervaring, vooral in het
(be)geleiden van integratie, strategie en transformatie programma’s in een internationale
context;
 Je werkt gestructureerd en bent goed georganiseerd;
 Je bent sterk in procesmatig werken en overziet de stappen die genomen moeten worden om tot
het beoogde eindresultaat te komen;
 Je beschikt over een sterk beïnvloedend vermogen ook ten aanzien van mensen met
verschillende achtergronden/culturen;
 Communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in
woord en geschrift;
 Je hebt affiniteit met logistieke dienstverlening.
Wie zijn wij?
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply
chain actief in 10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Onze ambitie is het faciliteren en
verbeteren van de supply chain van onze klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden
van duurzame services en oplossingen waaronder verhuur, pooling en packaging recovery.
Dagelijks zijn 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 160 MLN per
jaar.
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.

Wat bieden wij?
 Een salaris passend bij de functie en afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt;
 Een telefoon en laptop van de zaak;
 Flexibele werkplek: Je bent welkom op onze vestigingen in Son en Maasbracht, maar krijgt ook
de ruimte om vanuit huis te werken;
 Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling;
 Een functie binnen een jong en informeel team in een sterk groeiende internationale organisatie;
 Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd kan worden;
 Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur.
Beschik jij over het juiste profiel en zie jij het als de ultieme uitdaging om deze nieuwe functie verder
vorm te geven? Stuur dan jouw korte motivatie en CV naar Eline van der Linden per email
hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012.

