Productieverantwoordelijke
Bij VVSnv kom je terecht bij een jong en dynamisch bedrijf in volle groei met een duidelijke koers van
vernieuwing, digitalisering en eigen ontwikkeling/innovatie. Vanuit twee productgroepen: signalisatie
en straatmeubilair zorgen wij voor een veilige en aangename leefomgeving. Meer informatie over
VVSnv vind je op onze website www.vvsnv.be.

Jouw grootste uitdaging? Het productieproces in goede banen leiden!
Als productieverantwoordelijke ben je de onmisbare schakel tussen de productiemanager en de
productiemedewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van onze productieafdelingen
en leidt het productieproces in goede banen.
Een greep uit jouw takenpakket:
- motiveren, helpen en aansturen van de productiemedewerkers in de 2 afdelingen;
- werkvoorbereiding van de inkomende productieorders;
- opstellen en opvolgen van de productieplanning;
- organisatie, beheer en onderhoud van het machinepark;
- bediening van de digitaal aangestuurde machines;
- ondersteuning bij de dagdagelijkse operationele productietaken;
- analyseren en optimaliseren van de productieprocessen;
- bewaken van de orde, netheid en veiligheid op de productieafdelingen.

Leergierig en hands-on
-

Je hebt enkele jaren ervaring in het coachen en motiveren van medewerkers in een
productieomgeving.
Je hebt feeling voor organisatie en planning.
Je bent hands-on en een problem solver.
Je hebt het leervermogen en de interesse om de software van de digitaal aangestuurde
machines snel eigen te maken.
Kennis van productietechnieken zoals frezen, lassen, plaatbewerking en montage van metaal
en hout is een pluspunt.
Je spreekt vlot Nederlands. Alle andere talenkennis is mooi meegenomen.

Wat mag je verwachten van deze sterk groeiende KMO?
-

werken in een bedrijf met een familiale werksfeer waar iedereen elkaar kent
een uitdagende job waar ondernemerszin en initiatief gestimuleerd worden
coaching naar de beste versie van jezelf door interne begeleiding en opleidingen
werkplezier: ons eigen feestcomité “Team Happiness” zorgt voor leuke teamactiviteiten en
themadagen gedurende het jaar
eten à volonté: elke week vers fruit en verse soep, af en toe een collega die zijn/haar
kookkunsten toont, 1x per maand vettige vrijdag,…
32 verlofdagen (20 vakantiedagen aangevuld met 12 compensatiedagen)
een vast contract met een competitieve verloning

Wil jij jouw talenten bij ons verder ontwikkelen?
En wil je deel uitmaken van een tof & bruisend team van 40 VVS-FANS die elke dag met de glimlach
komen werken?
Stuur dan nu je CV met motivatie naar sara@vvsnv.be!

