
Verantwoordelijke productie | montage | logistiek
In deze veelzijdige, uitdagende functie komen jouw organisatie en coördinatie skills tot hun
volle recht.
Vanuit de cockpit van dit project- en productiebedrijf leid je het ganse productie- en
montagegebeuren in goede banen.
Je vormt een super belangrijke spil in deze dynamische en groeiende omgeving met
betrekking tot productie, montage en transport.

In functie van het maatproject coördineer je de planning van de productie en van het
montage team.
In dit kader zorg je voor de aanlevering van de nodige grondstoffen.
Zo kan het productieteam aan de slag volgens jouw opgemaakte planning.
Eens het order klaar is, stuur je het plaatsing team op pad met het juiste materiaal.
Hiertoe organiseer je ook de logistiek voor het aanleveren van het maatwerk op zijn
bestemming.
Je houdt hierbij ook contact met de klanten over de praktische uitvoering van het
project (timing, aanwezigheid, toegankelijkheid,.
) Je stelt prioriteiten en kan als de beste productie en plaatsing op elkaar afstemmen.
Je volgt daartoe KPI's binnen de productie op en analyseert plaatsingstijden.
Je waakt over de kwaliteit binnen de productie en op de werven.
Je hebt oog voor verbeteringen en optimalisaties.

Profiel

We gaan op zoek naar een teamplayer, een communicatief sterk persoon die graag
met alle betrokken partijen in contact staat en zich weet in te leven.
Een goede kennis van het Frans en Excel is nodig.
Daarnaast is een hands-on mentaliteit vereist en de nodige verantwoordelijkheidszin
om uitdagingen mee aan te gaan.
Zelfstandigheid, structuur en planning spreken voor zichzelf.
Idealiter kan er ervaring in een technische bouw omgeving aangetoond worden, maar
passie en/of interesse is minstens evenveel waard.

Aanbod

De persoon kan rekenen op een gedreven team, een aangename werkomgeving en het
veelzijdige takenpakket.
Eveneens ligt er een ruime verantwoordelijkheid te wachten.
Daarenboven bieden we een groeiomgeving met veel mogelijkheden naar de toekomst
toe.
Een kans om jezelf waar te maken en een productie omgeving naar een hoger niveau
te tillen.
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