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Zensor is een bedrijf dat als bedoeling heeft om het leven van door de mens 
gemaakte installaties en constructies zo veilig, zo lang en zo efficiënt mogelijk te 
maken. We doen dit door het combineren van sensordata met geavanceerde 
analyse. Het bedrijf is opgestart in 2013 als Spin-Off van de VUB (Brussel) en werd 
al snel bekend omwille van zijn innovatieve technologie voor het monitoren van 
corrosie-activiteit aan de funderingen van offshore windmolens. Sinds toen is het 
bedrijf verder gegroeid tot een one-stop-shop voor het multi-aspect opvolgen van 
industriële assets. Vandaag is Zensor actief voor zowel KMOs als grotere 
ondernemingen actief in verticals zoals industriële productie, civiele infrastructuur en 
hernieuwbare energie. Op basis van sensor-gebaseerde datavergaring en analyse 
stelt Zensor zijn klanten in staat om kostefficiënt zijn structuren op te volgen en op 
die manier real-time te voorzien van business intelligence. Ons werk werd beloond 
met meerdere bekroningen, zoals de recent ook de “Most Disruptive Innovator” 
(Deloitte Rising Star, 2017). 
 
Een groeiend aantal projecten vereist een stevige fundering. Om onze interne 
processen verder te optimaliseren én om onze geplande groei zowel als het 
opschalen van de organisatie toe te laten zijn wij op zoek naar een: 

(Senior) Operations Manager (V/M/X) 
Voor activiteiten te Brussel 
 
In deze rol zal je verantwoordelijk zijn voor de interne en externe financiële 
rapportering, het optimaliseren van processen zowel als HR-administratie terwijl je 
eveneens de rol van interne motor en coach van het uitvoerende team vervult. 
 
De uitdaging: 

• Je zorgt ervoor dat de bovenliggende bedrijfsstrategie wordt vertaald in 
concrete maatregelen 

• Je bent verantwoordelijk voor alle operationele rapportering (definiëren en 
opvolgen van operationele OKRs) zowel als voor de interne en externe 
financiële rapportering 

• Je bent verantwoordelijk voor het financiële management (samenwerking met 
de boekhouder, bewaken van de cashflow, financiële voorspellingen) 

• Je zorgt voor een toenemende operationele efficiëntie en ziet erop toe dat de 
processen binnen de organisatie continu verbeterd worden om zo verdere 
groei mogelijk te maken. Dit omvat het vastleggen van standaarden en 
processen en het opstellen van templates, waarna deze geïmplementeerd 
worden met de relevante betrokkenen. 

• Je bekommert je om de administratieve taken binnen de HR zoals het payroll 
gedeelte zowel als rekruteringsactiviteiten en stelt processen en templates op 
in verband met people management. 

• Je zal ons aanspreekpunt zijn in verband met procurement en zal je 
bekommeren om de relaties met onze belangrijkste leveranciers  

 
Je profiel: 

• Je hebt meerdere jaren ervaring in een (of meerdere) van de volgende 
gebieden: 
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o Operationeel management en/of een Financiële rol in een of meerdere 
start-ups 

o Strategy consulting 
• Je hebt professionele ervaring opgedaan in financiële rapportering en 

procesoptimalisatie (met bijvoorbeeld een focus op interne processen, sales 
en/of uitvoeren van projecten) zo wel als in operationele rapportering 
(bijvoorbeeld op basis van OKRs, KPIs of analogen) 

• Ervaring in HR-gerelateerde taken zou een pluspunt zijn (vb. rekrutering of 
people management) 

• Je staat bekend voor je excellente analytische skills en je gave om snel 
nieuwe domeinen te doorgronden 

• Je duidelijke en overtuigende communicatie, zowel verbaal als geschreven, 
gekoppeld met je empathie voor de verschillende stakeholders zorgt ervoor 
dat je een natuurlijke leider bent, zonder onmiddellijk een formele 
managementrol te vervullen. 

• Je hebt een systematische, maar pragmatische manier van werken en bent 
sterk in projectmanagement  

• Verantwoordelijkheid is voor jou eerder een eer dan een last 
• Je hebt een sterke affiniteit met onze visie en ons product 
• Je software toolkit bevat een vlotte omgang met MS Excel zowel als 

Powerpoint met daarnaast een soepel gebruikt van minstens één 
projectmanagement tool zoals Asana, Wrike, Trello, Jira, Confluence of 
gelijksoortige pakketten. 

• Je hebt met succes een universiteitsdiploma behaald in een Business, 
Financiële of vergelijkbare richting 

• Je bent vlot in het Nederlands zowel als het Engels (gesproken en 
geschreven) 

• Overall heb je een enorme drive om continu bij te leren en om de groei van de 
organisatie mee voort te stuwen 

 
Wat staat je te wachten?: 

• De kans om verantwoordelijkheid op te nemen en om samen met onze start-
up (verder) te groeien door je expertise op deze domeinen essentieel voor het 
opschalen van een business bij te schaven: operations, financiën en HR 

•  Een echt team met een vlakke hiërarchie waar je een werkelijke impact kan 
hebben 

• Een cultuur waar bijleren benadrukt wordt en met veel ruimte voor initiatief 
• Werken in onze kantoren binnen het ICAB – Business & Technology 

Incubator, in een leuke buurt dichtbij het centrum van Brussel 
 
Meer informatie over ons en onze producten kan je vinden op: https://www.zensor.be 
Moest je verdere vragen hebben of je kandidatuur willen stellen (met een korte 
motivatiebrief, CV en referenties), graag contact met Yves Van Ingelgem via 
info@zensor.be . 
 
 
 


