BEDRIJF:
CDM is een toonaangevend internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren en
installeren van systemen voor geluids- en trillingsisolatie. CDM is wereldwijd actief en telt een 40-tal
medewerkers. Voor onze hoofdzetel in Overijse zijn wij op zoek naar een

Productieverantwoordelijke
FUNCTIE:
Als productieverantwoordelijke sta je in voor de dagelijkse leiding van onze productie en
assemblage-eenheid in Overijse en de aansturing van +- 8 productiemedewerkers en magazijnier.
Je staat in voor de productieplanning en -administratie, werkverdeling, personeelsadministratie,
interne logistiek en transportplanning.
Je zorgt ervoor dat de opgegeven levertermijnen gerealiseerd worden.
Je voorziet productie van de nodige informatie zodat de bestellingen klaar en duidelijk zijn.
Je zet in op voortdurende verbetering in organisatie, kwaliteit, productiviteit en veiligheid.
Je signaleert tijdig eventuele storingen en lost deze op.
Je rapporteert aan de Operations Manager en geef de nodige ondersteuning bij de dagelijkse
werkzaamheden en/of bij afwezigheid.
Je adopteert ‘best practices’.
Afhankelijk van je profiel, ervaring en interessegebieden kunnen hier andere taken aan toegevoegd
worden.

GEWENSTE PROFIEL:
Relevante ervaring in een industriële productieomgeving en in het leiding geven aan productieoperatoren en technici.
Je hebt een Bachelor diploma of een gelijkaardig niveau in een technische richting, je hebt een
hoge affiniteit met techniek.
Je bent een resultaatgerichte, gedreven, pragmatische , hands-on en creatieve leider die een
cultuurverandering binnen de organisatie kan realiseren op een constructieve wijze.
De productievloer is jouw natuurlijke biotoop (50% van je tijd), te midden de ploeg operatoren
onderhoud je een positieve en productieve sfeer, stuur je kordaat aan en neem je snel beslissingen.
Je werkt actief aan de ontwikkeling van de productiemedewerkers.
Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin, bent pragmatisch resultaatgericht, flexibel, energiek en
in goede fysieke gezondheid.
Kleine tegenslagen ontmoedigen je niet, je beschikt over een goede veerkracht.
Je bent een problem solver met organisatietalent, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen.
Je kan goed overweg met MS Office software.
Je bent Nederlandstalig en woont bij voorkeur in regio Overijse. Een basiskennis Frans en Engels is
een must.

AANBOD:
Een interessante baan in een groeiend internationaal bedrijf.
Je maakt deel uit van een jong en dynamisch team.
Een functie met veel eigen inbreng en autonomie binnen een vlakke organisatie die wordt
gekenmerkt door pragmatiek, drive en resultaten, een no-nonsens aanpak.
Je krijgt de mogelijkheid om jezelf en je vaardigheden te ontwikkelen.
Een marktconform salaris, aangevuld met een aantrekkelijk pakket extra legale voordelen
Werk in een filevrije omgeving.

GEÏNTERESSEERD?
Voor meer informatie contacteer Laurence Carels op laurence.carels@cdm.be of +32 2 686 15 61

