Forrez is een dynamische familiale onderneming met hoofdzetel in Ieper en meer dan 50 jaar actief als bandenspecialist voor diverse doeleinden. Met 16 filialen in België, een eigen productie van velgen voor landbouwvoertuigen
en een groothandel met internationale export is de onderneming een vooraanstaande en stabiele speler in zijn
sector. Om de verdere groei te ondersteunen zoeken wij voor ons velgenconstructiebedrijf een:
Ont

dek hier
velgenco onze
nstructie

Productieplanner
velgenconstructie Ieper
Als productieplanner ben je verantwoordelijk voor het opmaken van de planning van de velgenproductie. Je komt
in een team terecht bestaande uit 2 planners, elk met hun eigen taken en je rapporteert aan de Technical Manager.
Functie-inhoud:
•
Opmaken van de productieplanning gekoppeld aan de inzetbaarheid van de beschikbare
medewerkers en machines
•
Behalen van een maximaal rendement door het optimaliseren van de productieorders
•
Procesopvolging met oog op het behoud van kwaliteit
•
Opvolgen van bestellingen zodat deze tijdig en volgens de gemaakte afspraken bij de
klant worden afgeleverd
•
Bewaken en bijsturen van de planning in functie van interne afspraken en productievoortgang
om zo tijdig en correct te kunnen reageren naar productie en klanten toe
•
Beheren van aantal administratieve taken om de planningsactiviteiten zo correct en efficiënt
mogelijk te kunnen uitvoeren.
•
Aansturen van een 10-tal productie medewerkers
•
Aanspreekpunt voor klanten en filialen
Functieprofiel
•
In het bezit van een Bachelor diploma in de landbouw of -(elektro)mechanica
•
Ervaring in de metaal- of landbouwsector is een sterk pluspunt
•
Gedegen kennis gesproken Frans en Engels.
•
Goed vertrouwd met IT.
•
Geen 9-to-5-mentaliteit.
•
Nauwkeurig, planmatig en gestructureerd
•
Teamplayer, communicatief, leergierig, pragmatisch met grote affiniteit voor planning
•
Een hoge graad aan autonomie, vooruit denkend, oplossingsgericht en initiatief nemend
•
Resultaatgericht met een hands-on mentaliteit
Functievoordelen
•
Een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen.
•
Een uitdagende functie met groeiperspectief en ruime autonomie.
•
Een aangename en stimulerende werkomgeving in een sterk groeiend bedrijf.
•
Een gedegen opleiding en ondersteuning.
•
Een toffe werkomgeving en een werkgever die inzet op de groei van zijn medewerkers.
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Kandidaten die interesse hebben voor deze functie mailen hun cv naar ellen@effectis.be
Kandidaten die in aanmerking komen worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een intakegesprek

Ellen Geers
HR Partner & Coach
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