CUSTOMIZED ADHESIVE SOLUTIONS

VACATURE

PRODUCTIELEIDER – LIJMEN EN COATINGS
Fourny NV is sinds meer dan 75 jaar gespecialiseerd in het formuleren, produceren en ontwikkelen van industriële
lijmen voor verschillende sectoren. Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de bouw- en automobiel sector.
Omdat we sterk groeien, zijn we op zoek naar een nieuwe collega met ambitie en verantwoordelijkheid om ons
productieteam aan te sturen.

Functieomschrijving
Als Productieverantwoordelijke :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motiveer en begeleid je het productieteam
Stuur je de productie aan met de nodige aandacht voor veiligheid en kwaliteit
Stel je een gestructureerde maar toch flexibele planning die tegemoetkomt aan de deadlines
Bouw je kennis op van de verschillende technologieën en machines die ingezet worden
Start je samen met het team nieuwe activiteiten op. (producties, machines,…)
Communiceer je doelgericht met aankoop zodat de leveringen van grondstoffen aansluiten op de planning
Voer je de nodige administratieve taken tijdig en nauwkeurig uit
Besteed je de nodige tijd, aandacht en zorg aan het onderhoud van het materiaal
Ben je opgewassen tegen drukke en stressvolle situaties

•

Rapporteer je rechtstreeks aan de zaakvoerder

Het gewenste profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een aantal jaar ervaring in een leidinggevende rol binnen een productieomgeving.
Je genoot een hogere opleiding, of bent gelijkwaardig door ervaring
Je stuurt graag mensen aan, motiveert hen en coacht hen om zo het beste uit hen te halen
Je houdt ervan je handen uit de mouwen te steken en samen oplossingen te zoeken
Je hebt goede computervaardigheden
Je bent een teamspeler en voelt je goed in een KMO omgeving

Wat bieden wij ?
Een aantrekkelijk salaris. Een leuke moderne werkplek die gemakkelijk te bereiken is.
Een jong en dynamisch team met een zeer vlakke structuur.
Doorgroeimogelijkheden die we graag met jou face 2 face willen bespreken.

Plaats van tewerkstelling: Willebroek (Antwerpen)
Heb je interesse in deze opportuniteit ? Wil je ons jong en dynamisch team te vervoegen ?
Spreekt de uitdaging je aan om mee te werken aan de toekomst van ons bedrijf ?
Aarzel dan niet en contacteer Sebastiaan Thuysbaert, tel. +32 3 886 27 70
of stuur je CV en motivatie naar info@fourny.be
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