Vacature
SHIFTLEADER
PRODUCTIE

JE TAKENPAKKET EN VERANTWOORDELIJKHEDEN ZIJN:
EHS
Zelf correct naleven van alle veiligheidsafspraken en veiligheidsvoorschriften (voorbeeldfunctie).
Toezien op het naleven van de veiligheidsafspraken van de medewerkers, aanspreken/coachen
en consequent reageren bij inbreuken.
Onveilige situaties en incidenten op de juiste manier melden en analyseren.
5S: opvolgen, uitvoeren van audits.

People Management:

Want we groeien
en we blijven groeien.
"MAKING THE WORLD A BETTER HOME"
SAINT-GOBAIN ADFORS BELGIUM STAAT VOOR VEILIGHEID,
INNOVATIE EN DUURZAAMHEID.
Saint-Gobain ADFORS Belgium is onderdeel van de Saint-Gobain groep. De entiteit in
Buggenhout is gespecialiseerd in de productie van technisch textiel met toepassingen in
de bouwindustrie, voornamelijk als drager voor bitumineuze dakbedekking.
Dit hoogwaardig product wordt verkocht onder de naam EDS (= Extreme Dimensional
Stability) en vindt zijn afzet bij de meest toonaangevende Europese fabrikanten.
Het team van Saint-Gobain ADFORS Belgium telt momenteel 70 medewerkers op de
locatie Buggenhout.

Voor onmiddellijke indiensttreding zijn we OP ZOEK naar

SHIFTLEADER PRODUCTIE
3 PLOEGEN

ALGEMENE DOELSTELLING
Vanuit een voorbeeldfunctie zorgen voor een goed samenwerkend en opgeleid team,
overkoepelend over de verschillende productieafdelingen.
Samen met dit team op een veilige, georganiseerde en efficiënte manier komen tot de
productie van een kwalitatief product. Je bent hierbij verantwoordelijk tot het bijdragen
van de vooropgestelde productiedoelstellingen op vlak van veiligheid, kwaliteit en
productiviteit.

Aansturen en begeleiden van het team.
Het leiden van teammeetings in het kader van veiligheid, kwaliteit en productiviteit.
Voeren van personeelsgesprekken.
Onthaal van nieuwe medewerkers en opvolging opleidingsplan/peterschap.
Coachen/opleiden van de medewerkers.

Coördinatie van het volledige productieproces.
Beheren van de voortgang
van het productieproces.

Productieplanning opvolgen en bijsturen indien nodig.
Coördinatie van de machine omstellingen.
Proces van nabij opvolgen en bijsturen.
Toezien op behalen productiedoelstellingen (KPI’s).

Kwaliteit

Dagelijkse opvolging van kwaliteit.
Organiseren van Quality talks.

Algemeen

Assisteren bij de analyse van interne en externe klachten.
Meewerken aan verbeteringsprojecten.
Meewerken aan de opmaak van werkinstructies.
Problemen analyseren en oplossen (zowel kwalitatieve als technische problemen).
Personeelsplanning en dagelijkse opvolging.

HET PROFIEL DAT WE ZOEKEN:
Bachelor in technische richting of gelijkwaardig door ervaring.
Sterke inzet voor veiligheid.
Minstens 2 jaar ervaring in productieprocessen.
Gedreven en solide teamplayer.
Sterke pc-vaardigheden en kennis van softwaretoepassingen.
Mogelijkheid om anderen te motiveren, informatie uit te wisselen en collega's te ondersteunen
om persoonlijke en teamdoelen te bereiken.
Drive hebben om resultaten te bereiken door een logische en systematische aanpak.
De functie vereist het actief beïnvloeden en motiveren van verschillende mensen in veranderende
situaties.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?
Een afwisselende baan in een ondernemende organisatie met een open bedrijfscultuur en collegiale sfeer.
Ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling.
Naast een marktconform salaris genieten wij bovendien van een aantal extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en fietsleasing.

Neem contact op met Els Van der Kelen via (+32) 477/40.56.56 of via
els.vanderkelen@saint-gobain.com

We engageren ons om te werken als een
gezamenlijk team, met respect voor elkaar
in een positieve werkomgeving en een open
communicatie.

Saint-Gobain ADFORS Kalkenstraat 86 9255 Buggenhout www.adfors.com

Kom eens luisteren.

Kom jij ONS TEAM versterken?

