Productieleider – verantwoordelijke atelier
Op zoek naar een uitdaging?
Proftech & De Bruyn realiseert maatwerk van hoge kwaliteit voor diverse sectoren; Horeca, selfservice & retail.
Wij adviseren, begeleiden en creëren een totaalconcept op basis van uw wensen en behoeften.
Daarbij kijken we naar efficiëntie, functionaliteit en indeling, zodat een optimaal resultaat behaald wordt.

Functie omschrijving
-

Je geeft leiding aan collega’s in de werkplaats en op locatie (15 fte)

-

Je rapporteert aan de Operationeel Manager en werkt intensief samen het team en projectleiders /
werkvoorbereiders.

-

Je bent in de werkplaats verantwoordelijk voor de gehele operationele organisatie van de A-Z

-

Je volgt de voortgang van de productie tot in detail op en onderneemt de nodige acties om vooropgestelde planning te
behalen.

-

Je bent in staat om administratieve processen (bijvoorbeeld urenverwerking) tijdig en juist uit te voeren

-

Je bent verantwoordelijk voor het tijdig aan laten leveren van bestelde materialen.

-

Je bewaakt de kwaliteit van de geproduceerde interieuronderdelen

Profiel
-

Technische kennis en achtergrond in interieur – en/of hout gerelateerde sector is vereist. Je hebt interesse in en
minstens enige kennis van het machinepark.

-

Sterk leidinggevende capaciteiten

-

Je bent kostenbewust en stuurt daar op aan

-

Je durft mensen aan te spreken op hun gedrag en op gemaakte afspraken

-

Je hebt een goed oplossend vermogen

-

Je weet mensen aan jou te binden

Wij bieden
-

Een zelfstandige job met reële toekomst in ons dynamisch bedrijf.

-

Je komt terecht in een gemotiveerd team waar er een uitdagende werksfeer wordt aangeboden met veel afwisseling
& ruimte voor persoonlijke ontwikkeling & initiatief.

-

Wij voorzien een correcte verloning met extra legale voordelen.

Bent u de persoon naar waar we naar op zoek zijn ?
Dan ontvangen wij graag uw CV, motivatie brief via mail, tav ron@ptdb.be

