ASSISTANT PRODUCTIE MANAGER
Maak kennis met Sidec
Sidec ontwikkelt en produceert gecoate granulaten en kunstharsvloersystemen voor professionele installateurs
die gevestigd zijn in meer dan 50 landen. Als een middelgrote KMO met 35 medewerkers zijn we gegroeid tot
marktleider voor steentapijt. Vanuit onze missie “met zekerheid de beste partner” hebben we de ambitie om
deze positie verder uit te bouwen door een intensievere commerciële aanpak in binnen- en buitenland, en via
de vernieuwing van het productengamma.

De functie
Je bent de rechterhand van de productiemanager en ondersteunt hem bij de vlotte organisatie van het
volledige productieproces en de werking van het magazijn. Samen zijn jullie verantwoordelijke voor een 15-tal
productiemedewerkers en magazijniers.

Taken
•
•

•
•
•
•
•

Je bent het eerste functionele aanspreekpunt voor onze twee teamleiders en hoofdmagazijnier.
Je staat in voor het realiseren van de geplande productie met inachtneming van de interne regels en
procedures rond veiligheid, milieu en kwaliteit. En helpt deze regels verder uit te werken en te
verbeteren
Je coördineert het volledige productieproces zoals de planning, organisatie, opvolging en verbetering
van de productie. Je werkt hierbij samen met de Customer Service en Kwaliteitsafdeling.
Je zorgt voor technische ondersteuning bij eventuele storingen en de implementatie van nieuwe
processen. Hiervoor werk je samen met onze interne technische dienst en externe firma’s.
Je neemt actief deel aan de productievergaderingen en maandelijkse meetings.
Tijdens de drukke momenten werk je actief mee.
Je helpt nieuwe productie/magazijn medewerkers opstarten en opleiden

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt een technisch bachelor diploma.
Je houdt van afwisseling en kan snel het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.
Je bent hands-on, beschikt over goede people-skills en bezit een no-nonsense mentaliteit.
Je bent kwaliteitsbewust, resultaat- en klantgericht.
Sterke IT-kennis en vaardigheden (Word, Excel, Navision)
Interesse voor techniek en chemische bouwproducten

Wat mag je verwachten?
Je komt terecht in een familiaal en hecht team waarin er goed wordt samengewerkt en waarin we voor elkaar
opkomen. We investeren met plezier in jouw kennis door middel van een uitgebreide interne opleiding en ook
het volgen van interessante externe opleidingen moedigen we aan. We vinden het belangrijk dat jij op een
aangename en duurzame manier je werk kan doen. En het spreekt voor zich dat je kan rekenen op een correct
salarispakket. Dus, wat mag je verwachten? Filevrij werken in een bedrijf dat aandacht heeft voor milieu,
veiligheid, innovatie en het welzijn van haar medewerkers.
Samen bouwen aan jouw toekomst? Stuur ons je CV via sollicitaties@sidec.be
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