Vacature: “Teamleider Productie afdeling” – Sidec nv
WIE IS SIDEC?
Sidec is een familiebedrijf met 30 medewerkers gesitueerd op het industrieterrein ‘Berkebossen’ in
Balen. Sidec is marktleider in de Benelux voor gekleurd grind en is sinds kort ook zeer actief bezig met
waterdoorlatende parkings en opritten. Sidec heeft een groeiend netwerk van klanten wereldwijd en heeft
de ambitie om deze positie verder uit te breiden in de toekomst, via vernieuwing van het
productengamma en via het activeren van de commerciële aanpak in binnen- en buitenland. We vinden
het belangrijk dat we als één team samenwerken. We proberen als KMO vooruitstrevend te werken met
een open visie.
De functie van teamleider:
Je stuurt een 5-tal operatoren aan en werkt zelf ook actief mee. We geven je de verantwoordelijkheid
voor het veilig en efficiënt organiseren van de productie en verpakking in de afdeling gekleurde
granulaten, naturel granulaten, marmer granulaten ,…en voor het aansturen van het magazijn of de
afdeling verven en harsen indien nodig. Je houdt ervan om de deadlines (van de klanten) te realiseren.
Je zorgt voor de verdere groei van de afdeling op vlak van standaardisatie en ondersteuning van de
medewerkers door middel van instructies en opleidingen.
Plaats in de organisatie:
Je rapporteert rechtstreeks aan de productiemanager en werkt nauw samen met je collega
teamleiders van de andere afdelingen.
Taken:







Productie proces standaardiseren en optimaliseren
Productie planning beheren, opvolgen en rapporteren
Coördineren van je teamgenoten om alles efficiënt en tijdig klaar te krijgen
Je rijkt steeds creatieve oplossingen aan om structurele verbeteringen aan te brengen. Na
overleg met de productiemanager zorg je ook voor een correcte implementatie
Je draagt zorg voor de orde en netheid en ziet er op toe dat de veiligheidsvoorschriften worden
nageleefd! 5S
Wekelijkse vergadering met andere teamleaders en de productieverantwoordelijke

Profiel:










Je bent positief ingesteld en een gedreven persoonlijkheid met een sterke interesse in de
organisatie en de mensen rondom jou
Je wil hoogstaande kwalitatieve producten afleveren
Je hebt een logisch inzicht en kan prioriteiten van bijzaken onderscheiden
Je bezit een continu verbetermentaliteit
Je ben een gedegen teamleider met een goede sociale contactvaardigheid, die streeft naar
betrokkenheid en zelf voorbeeldgedrag stelt, je bent flexibel naar uren toe.
Je bent erg communicatievaardig
Je hebt een goede IT-kennis en vaardigheden (Word, Excel, Outlook, Navision)
Je bent van opleiding bachelor of gelijkwaardig door ervaring
Heftruck brevet is een pluspunt

Contact gegevens :
 Voel jij je aangesproken om actief mee te werken aan onze groeiende organisatie en wil jij tot
onze Sidec familie behoren , stuur dan uw motivatiebrief en CV aan Leen Donckers personeelsverantwoordelijke van SIDEC NV
 E-mail : sollicitaties@sidec.be

