16 september 2020

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 verdere groei zijn we op zoek naar:

SHIFT SUPERVISOR
ONDERHOUD

(M/V) (Zwevezele + Oostkamp)

Profiel:
De kandidaat heeft een hands on profiel, is voornamelijk op de werkvloer aanwezig en helpt de techniekers bij het uitvoeren
van de werken. De kandidaat heeft een achtergrond als storingstechnieker ( min 5 J), heeft een technische vooropleiding en
heeft een goede kennis ivm elektriciteit, machinesturingen, hydraulica, pneumatica en mechanica.

Verantwoordelijkheid:

• Rapporteert aan verantwoordelijke onderhoud.
• Verantwoordelijk voor het aansturen van een shift onderhoudstechniekers (+/- 5 techniekers) die preventieve en
curatieve interventies uitvoeren aan machines en voorzieningen in de sites Zwevezele en Oostkamp.

• De functie is in 2 ploegensysteem.
• Hierbij is hij/zij 1e aanspreekpunt ivm oproepen van machinestoring en past de taakverdeling aan in functie van
de prioriteitsstelling in het bedrijf.

• Er dient bij het einde van de ploeg werkoverdracht en rapportering te gebeuren voor de volgende ploegen.
• De supervisor neemt regelmatig deel aan de vergaderingen met productieafdelingen waar machine gerelateerde
acties besproken worden.

KPI:
De beschikbaarheid van de productiemachines is een KPI die dagelijks per lijn wordt opgevolgd op bedrijfsniveau.
Het goed plannen en uitvoeren van onderhoud aan de installaties heeft een grote invloed op de beschikbaarheid van deze
productiemachines.

nv

Joris Ide sa

• Hille 174, B-8750 Zwevezele • T. +32 (0)51 61 07 77 • F. +32 (0)51 61 07 79 • info@joriside.be • www.joriside.com

16 september 2020

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

HR verantwoordelijkheden en veiligheid:

• Verantwoordelijk voor het veiligheidsgedrag en veiligheidsresultaat van de techniekers werkende onder zijn/haar
verantwoordelijkheid. Toepassen van de procedures “LOTO, vuurvergunning en werken op hoogte”.

• Geven of organiseren van opleiding, ondersteuning en het geven van feedback aan deze techniekers.
• Ingrijpen bij het zien van onveilig gedrag en corrigerende acties nemen.
• Verantwoordelijk voor de orde en netheid tijdens het uitvoeren van werken zowel in de onderhoudswerkplaats als
op de locatie waar de interventie wordt uitgevoerd.

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, maaltijdcheques en een groepsverzekering.

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 contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051 69 12 76.
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