VVSnv te Hasselt zoekt een
teamleader
productie alu en staal

Word jij
onze
nieuwe co
llega?

Om ons groeiplan te ondersteunen zoeken wij een ambitieuze collega die initiatief neemt om een carrière
bij ons uit te bouwen. VVSnv is een jong en zéér dynamisch bedrijf in volle groei.
We produceren en verkopen het meest complete gamma van de markt aan signalisatie, markeringen,
straatmeubilair en pictogrammen en dit met meer dan 30 jaar ervaring.
Onze webshop www.vvsnv.be geeft een totaalbeeld weer van alles wat wij te bieden hebben.
Onze KMO vaart, dankzij een 20-tal gemotiveerde teamleden, een duidelijke koers van vernieuwing,
digitalisering en eigen ontwikkeling/innovatie.
We verwelkomen je graag binnen ons team!
Het pad dat je dagelijks bij ons aflegt:
		

• Je stuurt een team van een 5-tal medewerkers aan

		

• Je coördineert de werkverdeling

		

• Je stemt de planning van de werkzaamheden af met de andere productie-eenheden

		

• Je doet de nodige voorbereidingen

		
		

• Je waakt er over dat de productie-targets binnen de vooropgestelde termijnen
gerealiseerd worden met kwaliteitsborging

		

• Je ondersteunt in de werkzaamheden en praktische uitvoering waar nodig

Stop! Wie ben jij:
		

• Je bent zeer ordelijk en gedisciplineerd; je werkt uiterst nauwkeurig

		

• Je bent een gedreven initiatiefnemer met een enthousiaste persoonlijkheid

		

• Je hebt zeer goede aansturende, coördinerende en leidinggevende kwaliteiten

		
		

• Kennis van metaalbewerkingstechnieken is noodzakelijk; ervaring met lassen (halfautomaat)
is een voordeel en/of je bent bereid om via het bedrijf een lasopleiding te volgen

		

• Je hebt kennis van mechanica en enige kennis van elektriciteit en elektronica

Ons aanbod:
		
		

• Je komt terecht in een bloeiende KMO met een stabiel personeelsbestand
en aangename collega’s

		

• Je krijgt de kans om mee te werken aan de verdere uitbouw en groei van het bedrijf

		

• Je werkt in dagdienst van maandag tot en met vrijdag
• Er is een loonpakket voorzien dat overeenstemt met je profiel en ervaring

Interesse?
Mail jouw CV met motivatie naar VVSnv t.a.v. Dhr. Xavier Croquey (Operations Manager): xavier@vvsnv.be.

