VACATURE

WERKVLOERBEGELEIDER LASSERIJ & CONSTRUCTIE (M/V)
VOLTIJDS PLOEGWERK
Mariasteen, dat deel uitmaakt van Groep Gidts, is een toeleveringsbedrijf in Gits met een duidelijke
focus op metaal & montage, hout, groen en enclave. Als één van de grootste maatwerkbedrijven
van Vlaanderen, bedient Mariasteen met ongeveer 900 medewerkers tal van prominente bedrijven
en openbare besturen.
Wij zijn ter versterking van ons team in de metaalafdeling op zoek naar een nieuwe collega.

Jouw werkterrein
•
•
•
•

Je leidt een team van 10-tal doelgroepwerknemers, die hoofdzakelijk actief zijn in de lasserij
en onze constructieafdeling. Hierbij sta jij onder andere in voor het opstarten, instellen en
bijstellen van lasrobots.
Je volgt de planning, productietijden en kwaliteitsnormen op, in overleg met de
afdelingsverantwoordelijke. Je verdeelt het werk en houdt overzicht over de
personeelsbezetting.
Je houdt rekening met rendement, veiligheid, kwaliteit en ergonomie. Op die manier bekom
je een goed product én tevreden werknemers.
Je optimaliseert de middelen, de werkorganisatie en de productietijd, controleert en volgt
productie- en kwaliteitsnormen op en staat in voor een correcte registratie hiervan.

Jouw profiel
•
•
•
•

Je hebt sterk technisch inzicht, hebt kennis van lastechnieken, kan planlezen, en bent
leergierig.
Je bent een dynamische persoonlijkheid die graag de handen uit de mouwen steekt, die
verantwoordelijkheid opneemt en vlot met allerlei mensen samenwerkt.
Je beschikt over praktische PC-kennis, waardoor je de nodige registraties kan uitvoeren.
Je communiceert vlot met allerlei partijen, werkt resultaatsgericht, speelt vlot in op
veranderende omstandigheden en beschikt over het nodige organisatietalent.

Ons aanbod
•
•
•

Een uitdagende en gevarieerde job in ploegwerk, in een vooruitstrevende en mensgerichte
organisatie.
Een contract van onbepaalde duur.
De mogelijkheid om veel bij te leren en jezelf te ontplooien.

Interesse in deze functie?
Stuur jouw motivatiebrief en cv naar:
jobs@mariasteen.be
Voor meer info kan je bellen naar: 051 230 811 of gaan naar mariasteen.be

