Ploegverantwoordelijke Verpakking (m/v)
Voor onze nieuwe verpakkingsafdeling zijn wij op zoek naar een ploegverantwoordelijke (m/v):
De functie:
Na een interne opleiding sta je in voor de technische organisatorische verantwoordelijkheid over de
eigen ploeg en neem je het voortouw om de werking te optimaliseren. Als ploegverantwoordelijke ken
je de volledige machinelijn en alle bijhorende werkposten. Je zorgt voor een vlotte samenwerking binnen het team en vervangt/stuurt bij waar nodig. In deze functie sta je in voor volgende taken:
 Toezicht in de afdeling over de goede werking van de verpakkingsmachines, het optimaal instellen
van de verpakkingslijnen om zoveel mogelijk stilstanden te vermijden en het rendement te optimaliseren.
 Aanpassen van de machinelijnen bij omschakelingen tussen verschillende producten, het organiseren van het kuisen en aanpassen van de verpakkingslijn om deze omschakelingen zo snel mogelijk te laten verlopen.
 Je waakt over de toepassing van de geldende veiligheids- en hygiëneregels.
 Je bent verantwoordelijk voor de goeie werking van de verpakkingslijnen op technisch (mechanisch en elektrisch) vlak.
 De focus ligt naast het opvolgen, op het ontwikkelen van het verpakkingsteam. Je weet de mensen
op een positieve en motiverende manier aan te sturen.
 Je rapporteert aan de manager verpakking.
Jouw profiel:
 Je hebt een bachelor diploma met technische achtergrond en een relevante ervaring als ploegverantwoordelijke of gelijkwaardig door ervaring.
 Je hebt voldoende technisch inzicht voor het instellen van machines, ombouw van verpakkingslijnen en het preventief en curatief onderhoud van de lijnen.
 Je spreekt zeer goed Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans.
 Je bent resultaatgericht met oog voor veiligheid en hygiëne
 Je kan een team aansturen en laat mensen groeien.
 Ervaring in de sector is een pluspunt.
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Ons aanbod:
Competitief salarispakket
Je werkt in 2-ploegensysteem of vaste nacht
Je komt terecht in een bedrijf in volle expansie, maar met een familiaal karakter.
Je werkt in een volledig nieuwe hoogtechnologische verpakkingsafdeling, met ruimte tot uitbreiding en hoge vorm van automatisatie.
 Je krijgt een job met veel variatie, verantwoordelijkheidszin en ruimte voor initiatief.





Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan je CV naar personeel@westfro.be
Wij kijken er alvast naar uit om kennis met je te maken!
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