PLOEGVERANTWOORDELIJKE
VERPAKKINGSAFDELING
Afwisselend Vroege/Late/Nacht

FUNCTIE INHOUD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewaken dat het productiepersoneel efficiënt, volgens de kwaliteitsnormen en het
arbeidsreglement, werkt.
Motiveren van uw team productie medewerkers.
Orde en netheid op de werkvloer garanderen zodat iedereen op een veilige manier kan
werken.
Begeleiden + nazicht opstarten/overname productie runs.
Introductie van nieuwe medewerkers.
Goed begrijpen wat er op de werkvloer leeft. Calamiteiten opmerken en bespreken met de
Packing Department Manager.
Algemene coördinatie van het plaatsen van medewerkers verpakkingslijnen. Adhv de
productieplanning de personeelsplanning maken.
In samenwerking met de trainer de competenties van de medewerkers dmv
georganiseerde opleidingen, ifv de noden van het bedrijf, positief doen evolueren.
Aanspreekpunt tussen de verschillende afdelingen: logistiek, branderij, kwaliteit, retour- en
herwerkzone en planning.
Blokkeren van producten igv calamiteiten
Technische problemen opvolgen
Shiftoverdracht doen met de shiftleader van de andere ploeg en shiftverslag opmaken
Toezicht op naleving instructies HACCP/Kwaliteit/Veiligheid.
Jaarlijkse evaluatie gesprekken voorbereiden, bespreken met de Packing Dep. Manager en
betrokken medewerker.
Je werkt nauw samen met de assistent ploegbaas, je rechterhand.
Je hebt een voorbeeldfunctie en bent een voorbeeld bij het uitdragen van onze
bedrijfswaarden!
Je rapporteert aan de Packing Department Manager.

PROFIEL:
Vaktechnisch
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs,
bij voorkeur in een technische richting.
Je beschikt over de basisvaardigheden PC (office-pakket).
Je beschikt over relevante ervaring als machine-operator, bij voorkeur in de
voedingsnijverheid.
Nederlandstalig.
HACCP-normen zijn je bekend.
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Gedragscompetenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent leergierig, zodat je de processen leert en beheerst zodat je uw medewerkers kan
ondersteunen.
Je bent zelfstandig, ondernemend en stressbestendig.
Je bent klant gedreven en je denkt continu mee om kosten te reduceren.
Je zal altijd eerlijk handelen.
Je hebt een hands-on mentaliteit, problemsolver!
Je bent polyvalent, flexibel en je kan een goed overzicht bewaren.
Als teamplayer kan je goed overweg met je collega’s, maar kan je ook de juiste afstand
bewaren.
Verantwoordelijkheidszin en leidinggevende capaciteiten zijn jou niet vreemd.
Bereid om te werken in een 3 ploegen stelsel (vroeg/laat/nacht).
Bereidheid om van ploeg te wisselen (vroeg/laat/nacht) in functie van
personeelsplanning/ziekte collega’s shiftleaders/assistenten. Uitzonderlijk is zaterdagwerk
mogelijk.

ONS AANBOD:
•
•
•
•

Een boeiende en afwisselende job in een zeer dynamische omgeving
Een uitgebreide interne opleiding
Werkzekerheid
Extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en maaltijdcheques).

INTERESSE ?
Bezorg je CV en sollicitatiebrief aan de personeelsdienst of mail naar sollicitatie@beyers.eu
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