OM ONZE GROEI TE ONDERSTEUNEN
ZIJN WE OP ZOEK NAAR

WERKPLAATSVERANTWOORDELIJKE
Dewekon Engineering bvba is een steeds groeiend metaalverwerkend bedrijf in Veurne die reeds meer dan 20 jaar
ervaring heeft in de studie en productie van allerhande machines in de waterzuivering

Je droomt ervan om:
De rechterhand van onze werkplaatsverantwoordelijke te zijn en volgende taken in overleg uit te voeren:
• Het coördineren van alle handelingen op de werkplaats.
• Het inplannen van alle werkzaamheden.
• Het dagelijks aansturen en begeleiden van de groep gemotiveerde werkplaats medewerkers.
• Het adequaat en efficiënt inzetten van de beschikbare werkplaatscapaciteit.
• Het bewaken van de kwaliteit en voortgang van de uitgevoerde werkzaamheden.
• Het, in voorkomende gevallen, assisteren bij de uitvoering van het werk.

Is volgend profiel jou op het lijf geschreven?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de richting van werkplaatschef.
Je kunt zelfstandig werken maar ook in team.
Je kan planlezen.
Je bent gemotiveerd en stipt.
Je bent flexibel ingesteld.
Je hebt ervaring in mechanische montage.
Je hebt ervaring in kleine elektrische aansluitingen.
Je hebt een zeer goed talenkennis van zowel Nederlands als Frans.
Diploma VOL-VCA is een pluspunt.

Heb je volgende persoonsgebonden competenties?
•
•
•
•

Je hebt een uitstekend technisch inzicht.
Je bent zelfstandig, flexibel en servicegericht.
Je beschikt over leidinggevende en communicatieve vaardigheden.
Je hebt geen '9 to 5' mentaliteit.

Bij ons kan je rekenen op:
•
•
•
•
•
•

Een vaste Job met contract van onbepaalde duur na proefperiode
Een voltijds functie 40u/week
Verloning op maat
Een aangename werksfeer waar openheid heel belangrijk is.
Een persoonlijke begeleidingén een peter/meter.
Je mag ,in samenwerking, leiding geven aan een leuk en gemotiveerd team.

Solliciteren
T.a.v. Patrick Gonsaeles; Ondernemingenstraat 11; 8630 Veurne; Tel: 058/29 80 06
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