Vacature Productieverantwoordelijke (m/v):
Lithobeton NV is een dynamisch familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van
prefab betonproducten. Om de productie in goede banen te leiden, zoeken we een
gemotiveerde productieverantwoordelijke voor de afdeling van de afwateringsproducten.
Functieomschrijving :
- Als leidinggevende, coach je een groep medewerkers en stuur je hen aan om zo efficiënt
en veilig mogelijk te werken.
- Omdat je orde en netheid belangrijk vindt, motiveer je de medewerkers om de
productieafdeling gestructureerd en verzorgd te houden en om zorg te dragen voor
de productiemiddelen.
- Als productieverantwoordelijke stel je de werkplanning van ± 15 medewerkers op en
streef je er naar de vooropgestelde productieplanning te realiseren;
- In deze functie voer je tussentijdse- en eindcontroles uit op de kwaliteit en certificering
van de producten;
- Een sterk technisch inzicht van productietekeningen is een pluspunt.
Uw profiel :
- Je bent technisch geschoold maar wenst dicht bij de productie en uitvoering te staan;
(minstens academisch of een professioneel Bachelor)
- Je bent een goede communicator, want je bent het aanspreekpunt in de
productieafdeling;
- Je hebt een hands-on mentaliteit en kan omgaan met stress;
- Je denkt oplossingsgericht en praktisch;
- Je hebt verantwoordelijkheidszin.
Ons aanbod :
- Een verantwoordelijke functie met ruimte voor initiatief, opleiding en ontwikkeling;
- Normaal dagelijkse werkuren;
- Conforme verloning;
- Familiaal kader.
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Heeft u interesse in deze functie, stuur dan uw CV naar volgend e-mailadres :
info@lithobeton.be

