
Word jij onze 
Productieverantwoordelijke?

Rentec ontwerpt, ontwikkelt, produceert en installeert
recycling machines, rendering machines, machines voor
de extractie van palmolie en autoclaven.

Adres
Rentec
Nijverheidsstraat 13
PITTEM 8740
België

Type contract
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Dagwerk

Opleiding
Prof. bach.
Elektromechanica
Graduaat
Elektromechanica

Talen
Engels
Nederlands
Frans

Contact
Xenia De Muynck
hr@valtechgroup.eu
0474744343

Functie

Als productieverantwoordelijke leid je onze machinebouw
projecten van grondstof tot afgewerkte machine. Je
maakt de planning op, bereidt de taken voor, volgt op en
stuurt bij waar nodig. Je ondersteunt, coacht en stuurt
een team van een twintigtal enthousiaste collega's. Je
bent een krak in het organiseren van processen en
probeert die continu te verbeteren. Je werkt nauw samen
met de afdelingen aankoop, engineering en service en
rapporteert aan de CEO.

And last but not least, je komt terecht in een warm team.

Profiel

Je behaalde minimum een bachelor diploma in een
technische richting.

·

Je hebt bij voorkeur al wat ervaring in een productie
omgeving.

·

Je combineert mensgericht leiderschap met systeem
en proces gericht werken.

·

Je hebt een can-do mentaliteit en blijft creatief, zelfs
onder druk.

·

Je speelt kort op de bal en weet als geen ander dat
communiceren belangrijk is.

·

Je spreekt vlot Nederlands en kan je behelpen in Engels
en Frans.

·
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Aanbod

Je krijgt voor deze zeer gevarieerde functie met talrijke
technische en persoonlijke uitdagingen, een competitief
salarispakket met wagen, tankkaart,
hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Dit
innovatief bedrijf combineert een ondernemende KMO-
spirit met de voordelen van een grote onderneming.
Hierdoor is er ruimte voor eigen initiatief, autonomie en
zijn er tal van doorgroeimogelijkheden.
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