BE.HUDSON.COM

Vasco Group is totaalaanbieder van innovatieve verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten
vooral in West Europa, maar ook in overzeese gebieden zoals Japan, Verenigde Staten en Nieuw Zeeland.
Bekende merken zijn Vasco, Brugman en Superia. Vasco is een toonaangevend producent van
designradiatoren, ventilatie en vloerverwarming en is marktleider in badkamerradiatoren in Benelux. Brugman
en Superia zijn gevestigde kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren, vnl. in Nederland, Duitsland, Polen en
Frankrijk en behoren tot de absolute top in hun segment. Het hoofdkwartier van Vasco Group is gevestigd in
Dilsen. De productiebedrijven bevinden zich in België, Nederland en Polen. Vasco Group telt 600 medewerkers
en behoort tot de Arbonia Groep, een Zwitserse beursgenoteerde totaalleverancier voor de bouw. Voor de
plant VASCO te Dilsen zoeken zij voor een (m/v):

Afdelingshoofd Poederlak en Inpak

Hands-on people manager, gedreven door efficiëntie, veiligheid en kwaliteit.
FUNCTIE:
•

Je bent verantwoordelijk voor de productie-afdelingen Poederlak en Inpak, zorgt voor een
goed verloop van de productie en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden.

•

Je maakt optimaal gebruik van mensen en machines om de productieresultaten te behalen.

•

Je staat in voor het aansturen en coachen van de medewerkers van de poederlak- en
inpakafdelingen ( 30 medewerkers) en wordt hierin bijgestaan door twee meewerkende
voorwerkers.
Je behaalt de vooropgestelde planning, kwaliteit en levertermijnen tegen de meest
kostefficiëntie werkwijze.

•
•

Je controleert, analyseert en optimaliseert waar mogelijk de bestaande workflow.

•

Je ziet toe op de naleving van instructies ivm veiligheid en gezondheid, ergonomie, orde
en netheid, kwaliteit en aanwezigheid.

•

Je werkt nauw samen met de andere afdelingen binnen de plant.

•

Je rapporteert aan de Productie Manager.

PROFIEL:
•

•

Je beschikt over een bachelor in een technisch georiënteerde afstudeerrichting (of
gelijkwaardig door ervaring) en minimaal 5 jaar ervaring in een technische
productieomgeving als leidinggevende.
Flexibiliteit en procesbeheersing zijn je belangrijkste kenmerken die je toelaten goed om
te gaan met complexiteit en verandering.

•

Je bent een sterke people manager met de nodige organisatie-, leiderschap- en coaching
skills.

•

Je bent een dynamische persoonlijkheid met grote overtuigingskracht en sterke
communicatieve vaardigheden.

•

Je bent hands-on, graag aanwezig op de productievloer, een voorbeeld voor je collega’s
en medewerkers.

•

Je neemt eigenaarschap, bent analytisch en toont initiatief op vlak van KPI’s en KAI’s.
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AANBOD:
•

Een uitdagende en gevarieerde functie met brede verantwoordelijkheden en ruimte voor
eigen inbreng en initiatiefname.

•

Een dynamische werkomgeving in verandering.

•

Een marktconform salarispakket in lijn met de verantwoordelijkheden van de functie.

INTERESSE?
Mail vandaag nog je sollicitatiebrief en cv ter attentie van Nic Nicasy (Hudson) via de volgende
link: https://jobs.hudsonsolutions.com/nl/jobs/afdelingshoofd-poederlak-en-inpak . Je sollicitatie
wordt snel en discreet behandeld.
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