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BEDRIJF 

Pollet Group 
 

LOCATIE 

Waregem 

 
OVER ONS 
 
Pollet Group met hoofdzetel in Waregem, heeft 
vestigingen in 15 landen en is actief binnen 3 
segmenten: de sector van waterbehandeling, 
de zwembadwereld en de medische industrie. 
Pollet Water Group bundelt 30 bedrijven actief 
in waterbehandeling. Pollet Pool Group 
bewerkt de markt van zwembadbouwers met 9 
distributiefirma’s en 2 fabrikanten. Pollet 
Medical Group, bestaat uit in totaal 6 
gespecialiseerde medisch georiënteerde 
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1500 
medewerkers. 

 

 

WAT HOUDT DE JOB IN 

Als Business Process Owner neem je de business processen 
binnen jouw stream onder de loep met als doel de processen 
binnen de Pollet Group te stroomlijnen; een efficiënte en 
gestandaardiseerde manier van werken te stimuleren en de 
verdere groei van onze Group te faciliteren. 
 
 
o Je neemt een leidende rol op in specifieke processen. 

Concreet zoeken we een business process owner voor het 

luik productie (make-to-stock en make-to-order) & 

logistiek (order fulfillment). 

 

o Je fungeert als primair contactpersoon voor de bedrijven 
van onze groep om input te verkrijgen over het huidige 
proces en de requirements. Je stelt bepaalde processen in 
vraag. Hiervoor ga je regelmatig in dialoog met diverse 
stakeholders (general managers; key users; enz.). 
 

o Je zorgt voor gedetailleerde analyses en vertaalt 
behoeften naar bruikbare oplossingen. 

 
o Je staat in het voor procesontwerp; begeleidt de invoering 

van het proces bij de PG-bedrijven en volgt de 
implementatie verder op. 

 
o Change management is hierbij essentieel. Je identificeert, 

definieert en implementeert nieuwe of gewijzigde 
vereisten. Je zorgt voor buy-in van de transformatie op 
lokaal en groepsniveau. Je bent het aanspreekpunt vanuit 
IT (analysten) om de impact van de veranderingen te 
bespreken (implementatie van nieuwe software, 
aanpassingen in de software, enz.). 

 
o Je staat in voor de volledige procesdocumentatie binnen 

jouw specifiek expertisegebied. 
 
o Je rapporteert aan de CFO. 
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AANBOD 

We bieden jou een afwisselende en uitdagende 
job in een snelgroeiende onderneming waar 
ondernemerschap en initiatief nemen wordt 
gestimuleerd. Je krijgt de kans om jouw 
potentieel voluit te benutten met ruimte voor 
ambitie en doorgroeimogelijkheden. 

Een pioniersrol binnen onze Group met een 
diversiteit aan projecten/omgevingen en waarbij 
je een stempel kan drukken op onze toekomstige 
organisatie. 
 

Je vervoegt een warm internationaal en volledig 
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn 
medewerkers en zijn klanten. 

Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit 
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem. 

 

 

PROFIEL 

o Je hebt een Master diploma behaald in Economie; IT 
of engineering. 

 
o Je bent vertrouwd met het opzetten en optimaliseren 

van business processen; bij voorkeur binnen een 
complexe en internationale context. Je weet binnen 
jouw specifiek domein hoe het proces in elkaar zit, 
welke onderliggende gebruikte tools worden en hoe 
deze werken om het proces efficiënt te laten 
verlopen. Kennis van verbeteringstools (bijv. lean-
methodologie) is een plus. 

 
o Jouw analytisch en pragmatisch inzicht zorgt ervoor 

dat je steeds de meest efficiënte oplossingen 
aanbrengt. Je zoekt hierbij het evenwicht tussen 
uiteenlopende verwachtingen en mogelijkheden. 

 
o Je bent organisatorisch sterk en stelt prioriteiten. Je 

bent een doorzetter; besluitvaardig en gedreven om 
resultaten te behalen. 

 
o Je beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden om jouw stakeholders onderbouwd te 
adviseren en te overtuigen. Je hebt de gave om 
helder te communiceren naar diverse 
gesprekspartners. Je bent een change facilitator en 
gaat weloverwogen om met weerstand. 

 
o Je bent vlot in het Engels en Nederlands. 

 
o Je bent bereid om op regelmatige basis te reizen naar 

de huidige en ev. toekomstige bedrijven (50% van je 
tijd). 

 

 

  

 

LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
marie.vandewalle@polletgroup.com.  
 

Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletgroup.com 
www.polletwatergroup.com 
www.polletpoolgroup.com 
www.polletmedicalgroup.com  

 

mailto:pieter.spillebeen@polletgroup.com
http://www.polletgroup.com/
http://www.polletwatergroup.com/
http://www.polletpoolgroup.com/
http://www.polletmedicalgroup.com/

