25 september 2018

Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen, heeft
de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en
agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag
telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende
landen. Meer info op www.joriside.com

Wegens uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega:

SHIFT SUPERVISOR SANDWICHLIJN

NACHTPLOEG (M/V)

Belangrijkste opdrachten:

••Organiseren, coördineren en leiding geven aan een productieteam
••Berekenen van de belangrijkste indicatoren:
schrootafval, het verbruik van grondstoffen, de beschikbaarheid, de stilstanden
••Voorstellen formuleren ter verbetering van deze indicatoren
••Zorgen voor just in time aanlevering van de grondstoffen
••Verzekeren van de kwaliteit en de conformiteit van de producten
••Samenwerken met andere afdelingen zoals planning, transport, verkoop en onderhoud
••Ziet toe op de correcte gebruikswijze van de procedures Introtekst
Activiteiten, Taken:

••Opstart en toezicht op de productielijn
••Aandacht voor de communicatie tussen de verschillende werkposten
••Bepaalt de volgorde van de productie rekening houdend met de planning
••Informeert over de voortgang van de planning
••Stelt de rapporten op betreffende de indicatoren.
••Participeert aan de productievergadering met de afdeling kwaliteit en Maintenance
••Neemt deel aan alle teamactiviteiten
••Detecteert en informeert over de afwijkingen
••Voert waar nodig corrigerende maatregelen in
••Zorgt voor orde en netheid op de werkvloer
••Controleert de conformiteit van de bestellingen
••Optimaliseert de werktijd
••Waakt over de correcte toepassing van de regels inzake veiligheid en gezondheid
••Neemt deel aan de jaarlijkse individuele evaluaties van de teamleden
••Zorg voor een voldoende opleiding en follow-up van alle (nieuwe) werknemers
••Is verantwoordelijk voor het onthaal van nieuwe medewerkers Introtekst
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Je Profiel:

Kennis en ervaring:

••Organisatietalent
••Communicatief
••Oog voor detail
••Durft verantwoordelijkheid te nemen
••Leidinggevende capaciteiten
Opleiding :

••Vaardig met computer:
in het bijzonder Excel en SAP
••Goede kennis van productieproces en afgewerkte
producten
••Werken in teamverband
Gezondheid en veiligheid:

••Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring

••Kennis van PBM’s en gevaarlijke producten
Opmerkingen :

••Uurrooster in 2-ploegen/nacht
••Flexibiliteit om van shift te veranderen

Ons Aanbod:
Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch bedrijf in
volle expansie met daaraan gekoppeld een competitief loon.

Interesse ?
Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar jobs@joriside.be. Je kan
ook steeds alles afgeven bij uw afdelingsverantwoordelijke of op de personeeldienst. Ten laatste op vrijdag 5 oktober
dienen alle sollicitaties binnen te zijn. Contact Personeelsdienst: 051 / 69 12 76.
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