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PRODUCTIE SUPERVISOR 
Voor de opschaling van de contract manufacturing activiteit zoekt LCV een gemotiveerde 
"productie supervisor". 
 

OPDRACHT 

 
De kandidaat in kwestie moet kunnen meegroeien met het bedrijf; we hebben werk op de 
plank en het productie team groeit. Dit om aan te geven dat we echt naar een start-
up/scale-up profiel op zoek zijn die in eerste fase ook zelf de machines kan bedienen maar 
op korte termijn naar productie supervisie evolueert en de groei in goede banen kan leiden. 
 

TAKEN 

 
De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt samen te vatten; 
 
1/Instaan voor de productie output: Dit wil zegen dat de productie supervisor de planning 
maakt maar ook de escalaties in die mate opvangt dat de einde-maand omzet deze planning 
reflecteert. 
 
2/Aansturing van het productie team: Hiervoor kijken we naar de volgende facetten;  
 

• Het implementeren van een correcte arbeidsethiek en productie-gerichte 
mentaliteit. 

• Eerste escalatie niveau bij problemen. Daar we met zeer technische producties 
werken is een bachelor of master diploma aanbevolen met een zeer sterke affiniteit 
voor productie techniek. 

 
3/Structureel beheersen van de operationele groei; de kandidaat is idealiter iemand die 
niet enkel de verantwoordelijkheid neemt OP de shopfloor, maar de verantwoordelijkheid 
neemt OVER de shopfloor. Dit wil zeggen dat de kandidaat in kwestie de groei naar shift-
systeem, meer machines en groter team mee kan begeleiden en implementeren. 
 

PROFIEL 

 
Qua profiel, ben je iemand die de nodige ervaring heeft, die de zaken snel oppikt, een 
logisch en rationeel denkvermogen heeft, die goed kan structureren en hier leiderschap in 
kan tonen en verdienen. Verder kan je met overgave aan de machines staan en doe je dit om 
het groeipad verder door te zetten. Dit gaat ook de nodige flexibiliteit vragen om naar 
shiften te schakelen en door te gaan totdat de stukken klaar zijn. 
 
Je hebt een passie voor innovatie in lassen en 3D printen en een toont een drive die het 
wezenlijk kenmerk is voor het LCV core team. 
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AANBOD 

 
Wat we bieden qua remuneratie hangt af van het profiel en ervaring. Verder zal je lid zijn 
van het operationeel management team en zal je bijgestaan worden door engineering om 
processen en hardware continu op te waarderen volgens een de "Total Quality 
Management" filosofie. Verder is LCV een kans om deel te zijn van een uitdagend en zeer 
interessant avontuur in de sector van de materiaal- en maaktechnologie. 
 

VRAGEN 

 

Tom De Bruyne 
COO 
tom.de.bruyne@lcv.be 

Mobile: +32 488 26 03 26 

www.lcv.be 

 

mailto:info@lcv.be
http://www.lcv.be/
http://www.lcv.be/

