Functie omschrijving : werkplaats coördinator
(meewerkend).
Functieomschrijving
•
•
•

•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de productieactiviteiten in
de werkplaats.
Je stelt de productieplanning op in samenwerking met de werkvoorbereiding,
definieert alle werkgangen en bepaalt de taakverdeling in het team
Je bepaalt korte- en lange termijn doelstellingen, volgt nauwgezet vooropgestelde
KPI’s op vlak van productiviteit en kwaliteit, waarbij je tevens proactief corrigerende
maatregelen formuleert.
Je implementeert de verschillende management- en kwaliteitssystemen in de
werkplaats.
Je analyseert de verschillende processen en procedures, brengt knelpunten in kaart
en implementeert verbetertrajecten.
Je coacht en stuurt werknemers en voorziet hen van de nodige opleidingen.
Je draagt veiligheid, milieu en energie hoog in het vaandel en dwingt af dat alle
veiligheids- & milieu- en energiemaatregelen worden nageleefd.
Je rapporteert aan de directie/bedrijfsleider.

Profiel (opleiding/ervaring)
•
•

•
•
•

Je genoot een opleiding met technische achtergrond (MTS/soortgelijk) of
aantoonbare ervaring; HTS werk/denkniveau gewenst.
Je hebt minimaal een aantal jaren relevante ervaring met de technische aspecten van
een productieproces in de metaal (zoals lassen, boren, zagen, kanten, snijden, etc) en
eventueel ook van andere materialen (hout/glas/aluminium/rvs/kunststof, etc) Je hebt kennis van productiemachines en logistieke routing (wens/geen eis) of vind
het leuk je daarin te verdiepen (optimale routing/productie wijze).
Je beschikt over sterke people management skills, een motiverende
communicatiestijl en sterke sociale vaardigheden.
Je bent organisatorisch, probleemoplossend, besluitvaardig en je beschikt over een
logisch redeneervermogen.

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•

Instellingen of de programma’s van machines of materieel uitvoeren of controleren
De parameters controleren (debiet, druk, tijd, ...)
De gegevens over de activiteiten en de productiestoringen analyseren en bijsturingen
voorstellen
De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften controleren
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit,
onderhoud, etc.
De bevoorrading van de werkplaatsen of productielijnen met materiaal en goederen
opvolgen en controleren

•
•
•
•

Kenmerken van de bestelling identificeren en de productiefases plannen
Machines en geschikt gereedschap selecteren
De activiteiten verdelen tussen de medewerkers
Het personeel verdelen over de werkplekken/machines
In staat zijn een teamgevoel te creeren, medewerkers te motiveren, te begeleiden en
op te leiden. Gehaalde doelen te vieren.

Aanbod
•
•
•
•

Een boeiende, gevarieerde functie waarin je mag meedenken en meewerken aan
unieke producten
Een enthousiast familiebedrijf, waar een amicale sfeer heerst en waar iedereen het
beste van zichzelf geeft.
Een bedrijf dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel
draagt.
Goede arbeidsvoorwaarden, CAO / WR Engineering.
Sportfaciliteiten.

Bedrijf
•
•
•
•

Klein familiebedrijf, informele sfeer. Nieuwe (5e) generatie neemt over.
Werkt aan kwaliteit in haar producten en wil goede service en vakwerk leveren.
Staat voor een mooie uitdaging en wil dat graag vorm geven met innovatieve,
technische vakmensen, die van een uitdaging houden.
Website : onder revisie

Contact: angela@kamphuiskonstruktie.nl / M. 06-51250804

