
Aanwerving 
exclusief 

begeleid door 

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op +32 (0)89 30 55 14 of +32 (0)475 23 50 15 tijdens 
de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u. of op zondag tussen 19 en 21 u.

INTERNAL ACCOUNTMANAGER
Functie en verantwoordelijkheden Gewenste kwalifi caties

1. Opvolgen van bestaande klanten wereldwijd, 
actief onderhouden en verder uitbouwen van 
klantenrelaties (per mail, telefonisch …) 

2. Prospecteren, aanpakken van leads, 
klantenbehoeften vertalen naar offertes

3. Instaan voor het volledig dossierbeheer per klant: 
prijsopbouw, stockbeheer, etikettering, 
financieel …

4. Communiceren met de klant in functie van de 
huidige productiemogelijkheden en supplychain

5. Samenwerken met front- en backoffice sales, 
productie, labo en logistiek

6. Administratief instaan voor correcte 
gegevensinput en actief deelnemen aan beurzen 
(2x per jaar)

Ba denkniveau Commerciële ervaring

Ervaring/a�  niteit
 met voeding/retail

Engels, 
Frans is plus

Douane/ 
Accijnzen

CRM/ 
Briljant

Nauwkeurig Service -
gericht

Initiatief Zelfstandig 
werken

SODIKO is gespecialiseerd in de productie van alco-
holische en niet-alcoholische dranken in glazen fles-
sen. Het enorm brede gamma reikt van fruitsappen 
en limonades tot sprankelende wijnen en sterke 
dranken. 90% van de productie is bestemd voor 
export naar distributeurs en winkeliers in 90 hoofd-
zakelijk niet-Europese landen wereldwijd. Uniek aan 
SODIKO is de ontwikkeling en productie van recep-
ten, aangepast aan de typische smaken en specifie-
ke vragen van de buitenlandse klant. Dit maakt van 
SODIKO een nichespeler. Dankzij een persoonlijk 
aanspreekpunt voor het hele proces van bestelling 
tot levering en de korte communicatielijnen ontstaat 
niet alleen een vertrouwensband, maar is ook een 
snelle levering gegarandeerd. Daarnaast biedt 
SODIKO administratieve expertise op het vlak van 
onder meer exportdocumenten. In het kader van de 
verdere uitrol van hun groeistrategie zoekt SODIKO
een gepassioneerde:

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

www.sodiko.be

25 miljoen euro omzet

45 medewerkers

Diepenbeek

1991

Wat heeft SODIKO u concreet te bieden?

Uniek 
product

Doorgroei-
mogelijkheden

Klanten 
wereldwijd

Groeibedrijf Gevarieerd 
takenpakket

Herken je jezelf in een van deze boeiende functies?
We horen het graag! De procedure en het functieprofi el vind je op 
www.stebo.be/vacatures. Je gemotiveerde kandidatuur en cv moeten 
ons bereiken uiterlijk op maandag 16 januari 2023 om 12.00 uur. 

We organiseren al meer dan 
35 jaar vernieuwende projecten 
en diensten op het vlak van 
samenlevingsopbouw, ondernemen, 
werken, buurtontwikkeling, rationeel 
energiegebruik en wonen. Vertrekken 
vanuit talenten en mogelijkheden 
van mensen, groepen en buurten is 
de kern van onze aanpak. We zorgen 
er mee voor dat het overheidsbeleid 
ook werkt voor iedereen.

Stafmedewerker communicatie
 Communiceer je helder over Stebo via corporate en projectcommunicatie?

 Verbind je op een slimme manier content en nieuws over Stebo op 
de verschillende communicatiekanalen?

 Houd je de vinger aan de pols rond ontwikkelingen binnen de samenleving 
en binnen Stebo om nieuwswaarde te creëren voor Stebo?

 Kan je de verantwoordelijkheid opnemen voor de opmaak en uitvoering 
van een communicatieplan?

Energieadviseur
 Heb je interesse in ontwikkelingen op het vlak van rationeel energiegebruik 
en duurzaam renoveren?

 Combineer je luistervaardigheid met een grote dosis overtuigingskracht 
om mensen bewust te maken van het nut van energiebesparing?

 Kan je zelfstandig werken en je tijd effi ciënt beheren?

 Kan je technische informatie omzetten in een heldere uitleg?

‘Wat aandacht krijgt,
gaat groeien.’

Dat is met stip het belangrijkste 
uitgangspunt in de 
dienstverlening van Stebo.

WZC Immadi te Hasselt is een woonzorgcentrum waar we 
samen met het volledige team een warme thuisomgeving 
aanbieden voor zorgbehoevende ouderen. Het WZC 
beschikt over 68 woongelegenheden voor residentieel 
verblijf en 4 woongelegenheden voor kortverblijf. 

Momenteel zijn we op zoek naar een  

ALGEMEEN DIRECTEUR 
met een warm hart voor ouderen 

Functieomschrijving : 
•  Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse goede werking.  Je staat 

in voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners 
en een verbindend medewerkersbeleid, conform de identiteit en de 
visie van onze organisatie.  

•  Je zorgt voor bezieling uit een actuele doorvertaling van de 
christelijke identiteit en eigenheid van de organisatie.

Profiel : 
•  Je hebt een bachelor- of masterdiploma en ervaring in een 

leidinggevende functie (bij voorkeur in een zorgorganisatie). 
•  Je bent een verbindend en inspirerend leider, een gedreven  

people-manager  

Aanbod : 
•  Een boeiende job in een zich vernieuwende en warme omgeving. 

Een uitdagende functie, met ruimte voor eigen initiatief, in 
samenwerking met gedreven professionals. 

•  Marktconform maandsalaris en interessant pakket aan extralegale 
voordelen 

•  Een duurzame job in een stabiele werkomgeving.

Bij interesse graag solliciteren naar zuster Lieve Vandesande, 
voorzitter,  vandesandel@centraalbestuur.zkj.be voor 31/01/2023.  
Voor bijkomende vragen kan je terecht bij de heer Luc Schoenaers op 
het nummer 0493 516398. 

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE

  
Welke vreemde taal?

Engels, Spaans of Duits: wat wordt het meest aangeleerd 
in de EU?

Ook al is het Verenigd Koninkrijk geen officieel EU-lid meer, Engels is met 
ruime voorsprong de meest onderwezen vreemde taal in het algemeen 
en beroepsonderwijs in de EU: respectievelijk 96 procent en 79 procent 
van de leerlingen leerde Engels. Dat blijkt uit de meest recente studie van 
Eurostat. 

In het algemeen onderwijs staat Spaans met enige achterstand op twee 
(27 procent), gevolgd door Frans (22 procent), Duits (21 procent) en Ita-
liaans (3 procent). In het beroepsonderwijs komt Duits op plek twee (18 
procent), gevolgd door Frans (17 procent) en Spaans (7 procent).  (WiVi)

Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.  



TRANSPORT & DISTRIBUTION ADMINISTRATOR
De uitdaging: • Je bent betrokken bij de in- en outboundplanning en de opvolging van de vrachten • Je hebt ervaring 
met het afhandelen van douaneformaliteiten voor import en export • Je voert analyses uit en kan meedenken over 
verbeteringen

De perfecte match: • Je bezit een bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring • Kennis van transport en 
douaneregels is een must. Kennis van een douane-entrepot is een plus • Je kan werken met SAP of een ander ERP-
systeem

SUPPLY CHAIN IMPROVEMENT MANAGER
De uitdaging: • Je ontwikkelt, coördineert en monitort nieuwe verbeterprojecten, die langetermijndoelstellingen 
realiseren • Door je affiniteit met Lean optimaliseer je de bestaande processen en faciliteer je een vlotte samenwerking 
tussen de betrokken stakeholders

De perfecte match: • Je hebt minimum een bachelordiploma in de richting van supplychainmanagement • Je voelt  
je thuis in continuous improvement-projecten en vertaalt dit probleemloos naar de werkvloer

SUPPLY CHAIN PLANNER
De uitdaging: • Je bekijkt en analyseert de sales- en marketingprognose en vertaalt die naar de supplychain voor jouw 
productfamilie • Je bepaalt en beheert de toekomstige productievereisten van de leveranciers i.f.v. de behoeften en 
verzorgt de vlotte uitvoering van onze globale leveringsstrategie

De perfecte match: • Je bezit minimum een bachelordiploma gerelateerd aan supplychainmanagement • Je kan kritisch 
en analytisch denken, onderhandelen en problemen oplossen

TEAMLEADER WAREHOUSE
De uitdaging: • De werkplanning en -verdeling zijn bij jou in deskundige handen • Je coacht en motiveert een divers 
team en je stimuleert hen om de beste resultaten te bereiken op het vlak van betrouwbaarheid, productiviteit, kwaliteit en 
Lean-maturiteit • Naar aanleiding van de kwaliteitscontroles neem je gepaste corrigerende maatregelen

De perfecte match: • Je hebt kennis van en ervaring met de werking van een magazijn • SAP/CRM-kennis is  
een vereiste • Je bent een uitgesproken peoplemanager en motivator

Het aanbod voor alle functies: • Een internationaal en innovatief bedrijf dat investeert in de groei van zijn medewerkers 
• Veel aandacht voor de juiste balans tussen werk en privé • Een competitief salaris • Bose is altijd op zoek naar 
getalenteerde medewerkers. Zo zoeken ze ook een Business Planning Analyst voor hun vestiging in Tongeren

 

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De kennismaking
Bose is al meer dan 50 jaar een pionier op het gebied 
van audio. Om hun innovatieve producten te maken 
en te leveren aan hun klanten vertrouwen ze op 
uitzonderlijke medewerkers. Als het vooruitzicht om 
een positieve, tastbare impact te hebben op miljoenen 
mensen je enthousiast maakt en je het leuk vindt om  
in teams met gepassioneerde en gedreven collega’s  
te werken, dan willen ze je graag ontmoeten! 

 www.bosebelgium.be

Meer info? Contacteer Heidi Moris op 011 30 35 00                        www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures. 
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Sectormanager ruimte
Ben je een geboren manager die klaar is om de ambitieuze doelstellingen van het lokaal bestuur 
te vertalen naar concrete resultaten? Wil jij bijdragen tot het ruimtelijk- & omgevingsbeleid van 
Diepenbeek? Klinkt dit als een uitdaging waarin jij je tanden wil zetten? We horen graag van jou! 

Profiel
 Je bent een echte peoplemanager, die op een coachende en enthousiasmerende wijze weet leiding te 

geven aan een grote groep.
 Je staat strategisch sterk en houdt ervan om het beleid te adviseren op ruimtelijk vlak.
  Je communiceert kristalhelder en overtuigend.
 Door jouw resultaatgerichte en dynamische opstelling weet jij de doelen van de sector waar te maken.
 Je beschikt over een masterdiploma en hebt twee jaar relevante ervaring.

Interesse? 
Tot en met 5 januari 2023 kan je solliciteren via www.ccselect.probisgroup.be door jouw motivatiebrief en 
cv, een kopie van het gevraagde diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) 
te bezorgen.

Fier op Diepenbeek, trots op je werk!

EEN NIEUWE ROUTE
IN JE LEVEN

Functie en verantwoordelijkheden

Als voltijdse buschauffeur bent u het
aanspreekpunt voor onze reizigers. U
verricht uw werkzaamheden in
onregelmatige diensten waarbij u ook
op zaterdag en zondag werkt.

Een klantgerichte en flexibele
ingesteldheid
Goede communicatieve eigenschappen
en rijvaardigheden
In het bezit van een rijbewijs D en
medische keuring

Gewenste kwalificaties

Functie en verantwoordelijkheden

In deze functie bent u, samen met uw
collega’s, verantwoordelijk voor het
onderhoud en de herstellingen van de
(elektrische) bussen en de voorbereidingen
op technische controles.

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Bijkomende opleidingen zoals
vakbekwaamheid, etc.
Extra legale voordelen

Gewenste kwalificaties

In het bezit van het diploma
automechanica of de nodige ervaring
Verantwoordelijkheidszin en zelfstandig
kunnen werken
Kennis van elektriciteit en mechanica
Nauwkeurig en georganiseerd te werk
gaan

Rijbewijs D is gratis te behalen
Moderne en hernieuwde werkplaats
Doorgroeimogelijkheden naar
leidinggevende van de garage
Extra legale voordelen

Wat heeft De Wilg u te bieden? Wat heeft De Wilg u te bieden?

Touringcarbedrijf De Wilg is een gekend autobusbedrijf dat in zijn 65-jarige bestaan gegroeid
is tot een kwaliteitsvolle onderneming voor groepsvervoer, touringcarreizen en lijndiensten.
Het vernieuwd wagenpark van moderne bussen, de ruime en mooie kantoren en de
hypermoderne garage voor onderhoud en carrosserieherstellingen maken van De Wilg een
compleet en vooruitkijkend transportbedrijf.

Wij zijn op zoek naar medewerkers (voltijds M/V):

Informeren, overleggen of solliciteren?
U kunt uw vragen/sollicitatie mailen naar an@dewilg.be
Touringcarbedrijf De Wilg, Industrieterrein Kanaal-Noord 1433, 3960 BREE



De kennismaking
Spar Lambrechts in Tongeren is 
een zelfstandige distributiecentrale 
voor de professionele uitbaters 
van voornamelijk Spar-superettes 
en -buurtsupermarkten in België. 
Dagelijks staan 180 medewerkers 
klaar voor zowat 220 winkeliers 
en detaillisten. Dit gedreven 
familiebedrijf, met 3 externe 
foodcenters en een DC met meer 
dan 35.000 m² magazijnen en zowat 
15.000 SKU’s, is uitgegroeid tot de 
beste partner voor de nabijheids- en 
gemakswinkel. Vandaag zijn we voor 
hen op zoek naar een:

 www.lambrechts.be 

DIRECTEUR AANKOOP
De uitdaging: • Je staat in voor de leiding, de continuïteit en de verdere optimalisatie 
van een afdeling die een cruciale rol speelt in het bedrijfsmodel van Lambrechts 
• Jouw strategische afdelingsdoelstelling: op e�  ciënte, e� ectieve en rendabele wijze 
een ideale service bieden aan de klanten-detailhandelaren om hun plaats in de markt 
te versterken • Je stuurt de aankoopafdeling, met een team van 2 categorymanagers, 
6 aankopers en 10 administratieve medewerkers, aan • Je tilt de aankoop- en administratieve 
processen naar een hoger niveau • Je werkt nauw samen met de commerciële afdeling 
• Je ondersteunt het team bij leveranciersonderhandelingen • Je maakt deel uit van 
het directieteam en rapporteert rechtstreeks aan de afgevaardigd bestuurder, met wie 
je nauw samenwerkt

De perfecte match: • Master in een economische richting • Minstens 5 jaar relevante 
ervaring in een aankoopfunctie met (eind)verantwoordelijkheid in een hardere retailcontext 
• Ervaring met food is een plus • Analytisch zeer sterk • Oog voor detail • Degelijk 
abstractievermogen • Sterk in commercieel denken • Peoplemanager en bruggenbouwer: 
empathisch, oplossingsgericht en diplomatisch • Sterke IT-a�  niteit (Excel) 

Het aanbod: • Afwisselende rol in de dynamische en snel evoluerende sector van 
de voedingsdistributie • Lambrechts draagt waarden als respect en samenwerking 
hoog in het vaandel en zet sterk in op de groei en ontwikkeling van zijn medewerkers 
• In de hands-oncultuur van Lambrechts worden initiatieven op prijs gesteld en krijg je 
de kans om je functie mee vorm te geven 

Meer info? Contacteer Marc Janssen op 011 36 10 79 www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.
De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Motmans & Partners, met 
kantoren in Antwerpen, Hasselt, 
Lommel, Herentals, Diegem en 
Eindhoven, is een vaste waarde 
in kwalitatieve hr-dienstverlening. 
Onze ervaren consultants bieden 
maatwerk op het vlak van Werving 
& Selectie, Talentmanagement, 
Hr-advies, Projectsourcing en 
Loopbaanbegeleiding. Onze klanten 
bevinden zich zowel in de private 
en de publieke als in de sociale en 
non-profitsector. Motmans & Partners 
groeit. Zin om onze familie in Hasselt 
te versterken?

HR-ADVISEUR / RECRUITMENT CONSULTANT  

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

De uitdaging: • Je staat in voor de invulling van vacatures op (midden)management-, directie- 
en C-level in de meest diverse disciplines en sectoren • Je gaat op zoek naar een ideale match 
tussen werkgever en werknemer, met een gelukkige kandidaat en een tevreden klant als resultaat 
• Samen met je collega’s, regiodirecteur, accountmanagers, assessoren en recruiters doe je een 
diepgaande intake, bepaal je de profielvereisten, werk je creatieve sourcingpistes uit en zoek je met 
de nodige doorzetting in eigen en externe databases • Je screent kandidaten en onderzoekt de 
potentiële match via face-to-facegesprekken • Je rapporteert aan de klant, je bent een toegewijde 
dossierbeheerder en je diept de bestaande klantrelaties uit • Je wil kwalitatief werk afleveren en 
blijven bijleren • Bij interesse krijg je de kans om - naast werving en selectie - deel te nemen aan 
andere aspecten van onze dienstverlening

De perfecte match: • Je kan terugblikken op een eerste rekruteringservaring • Je hebt oprecht 
interesse in mensen en hun drijfveren • Je hebt oog voor kwaliteitsvolle en langdurige relaties 
met klanten • Je bent uitgesproken servicegericht en toont een doorgedreven professionaliteit en 
doorzettingsvermogen • Je bent aangenaam in de omgang en weet het respect van klanten en 
teamleden af te dwingen • Je wil geen anoniem nummer zijn in een grote structuur, je functioneert 
het best in een klein maar hecht team

Het aanbod: • Tof team, inhoudelijke kwaliteit gecombineerd met veel time for fun en een moderne 
en aangename kantooromgeving • Hoge mate van autonomie en ruimte voor initiatief en creativiteit 
• State-of-the-arttools • Opdrachten voor de belangrijkste bedrijven uit de regio • Opleidings- en 
doorgroeimogelijkheden • Zeer degelijk salarispakket, inclusief firmawagen

 www.motmansenpartners.be

YOU DON’T BUILD A 
BUSINESS. YOU BUILD 
PEOPLE AND THEN 
PEOPLE BUILD THE 
BUSINESS.

Kom ons team vervoegen! 
Reageer via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures of bel voor meer info naar Erik Colemonts op 011 30 35 00.

Bekijk onze vacatures op 
www.pxl.be/jobs

Hogeschool PXL zoekt gedreven collega’s:

ONDERZOEKERS 
• ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
• CYBERSECURITY 

PROJECTMEDEWERKERS 
• EXTENDED REALITY (XR) IN VORMING ONDERWIJS & TRAINING
• VRIJETIJDSECONOMIE

(WEB)COPYWRITER

FUNCTIONEEL ANALIST

EVENTPLANNER PXL-NEXT

DIRECTIE-ASSISTENT PXL-GREEN&TECH



PLUKON FOOD GROUP is met 27 vestigingen in 
6  landen internationaal koploper en kennis
centrum op de markt van kipproducten. De hele 
keten, van pluimveehouderijen tot kantenklare 
maaltijden, verloopt in eigen beheer. Dit resul
teert niet alleen in uitermate kwaliteitsvolle pro
ducten, maar ook in efficiëntie, innovatie en aan
dacht voor dierenwelzijn. “Size makes impact” is 
voor PLUKON geen loze slogan. De vestiging in 
Maasmechelen is als grootste van de groep ook 
de grootste speler in België als first supplier van 
zowat alle retailers. Met als slogan “Forward Food 
Solutions” is de toekomstvisie helder: verdere 
uitbreiding naar toekomstgerichte/duurzame 
foodoplossingen. Om die verdere groei ook tech
nisch mee uit te bouwen, zoeken we een:

Allround  
technische  

(basis)kennis

Lean,  
Six Sigma  

...

Audits  
BRC/IFS

TECHNICAL MANAGER
Functie en verantwoordelijkheden

1. Analyseren en optimaliseren van het technisch beleid: processen, procedures en planning
2. Leidinggeven aan een 20-koppig team in meerdere ploegen (V/L/N/WE)
3. Aansturen van het onderhoud, beslissen bij calamiteiten, instaan voor correct gebruik van het corporate maintenance-programma
4. Toepassen, opvolgen en borgen van Lean-methodologieën
5. Opstarten en uitrollen van verbeterprojecten met focus op efficiëntie
6. Samenwerken met productiemanager, projectmanager TD en andere afdelingen en vestigingen 

Gewenste kwalificaties

Motiverend

Oplossings- 
gericht

People-
manager

Daadkracht

Wat heeft PLUKON u concreet te bieden?

Technisch zeer  
gevarieerde omgeving

Ervaring in productie- 
industrie, bij voorkeur food

Min. ba elektromechanica 
of gelijkwaardig 

Lid van het  
management

Grote internationale 
groep

Toekomstgerichte 
groeisector

Geautomatiseerd 
machinepark

Ondersteuning van 
specialisten 

Group: ± 2 miljard euro
België: ± 500 miljoen euro

Maasmechelen

Group: + 8000
Maasmechelen:  
560 vaste + 200 ext.

1894

www.plukon.be

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Peter Vleeschouwers op 089 30 55 11 of 0479 29 74 75  
op zaterdag tussen 10 en 12 u., zondag tussen 18 en 20 u.,  
tijdens de kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20 u.

TAD INOX SERVICE B.V. is topspecialist in de 
bewerking van roestvrij staal, met focus op de 
esthetische afwerking van oppervlaktes. De 
verschillende activiteiten, zoals decoilen, slitten, 
slijpen, borstelen of coaten, gebeuren met 
ultramoderne machines, waardoor er ingespeeld 
kan worden op zeer klant- of productspecifieke 
vragen (bv. extra vlakke platen, gevoeligheid voor 
vingerafdrukken ...). De afgewerkte staalplaten 
worden toegepast in een brede waaier van sectoren, 
zowel binnen als buiten Europa. Het leeuwendeel 
van de toepassingen vindt men terug in 
grootkeukens, witgoed en automotive. Het volledige 
productieproces (incl. onderhoud) gebeurt in eigen 
beheer. Dit draagt bij aan de hoogstaande kwaliteit. 
Bovendien kan er just in time geleverd worden door 
de centrale ligging, goede infrastructuur en een 
uitgebreide stock van standaardplaten. Voor deze 
groeiende onderneming zoeken we een:

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op +32 (0)89 30 55 14 of +32 (0)475 23 50 15  
tijdens de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u.  
of op zondag tussen 19 en 21 u.

Heerlen

180 medewerkers

www.tadinox.nl

1993

Interesse  
in KPI’s/ 

databeheer

Lean/ 
5S/ 

Six Sigma

PRODUCTIEMANAGER
Functie en verantwoordelijkheden

1. Realiseren van de productiedoelstellingen door het aansturen van 4 afdelingen: maintenance, productie, planning en improvement
2. Motiverend leidinggeven aan een 12-tal direct en een 100-tal indirect reports in 3 ploegen
3. Analyseren en verbeteren van de data-input en rapporteren en bijsturen op basis van KPI’s
4. Implementeren van innovatie- en verbeterprocessen in de productie, in samenwerking met andere afdelingen (ICT, Quality ...)
5. Occasioneel bezoeken van klanten onder begeleiding van de Operations Manager

Gewenste kwalificaties

People-
manager

No- 
nonsense

Resultaat-
georiënteerd

Onder-
nemend

Voorbeeld-
functie

Wat heeft TAD INOX SERVICE u concreet te bieden?

Verantwoordelijke  
functie

Financieel  
gezond bedrijf

Investerings- en  
toekomstplannen 

Hoge graad 
automatisering

Toegankelijke  
locatie

Ervaring in  
industriële omgeving

Hoger technisch onderwijs
(Ba EM, havo, graduaat, 

ingenieur ...)

ANINCO, al 5 generaties lang een stabiele fami-
liale onderneming, is geëvolueerd van lokale 
meubelmaker naar de Belgische nummer 2 in 
de productie van houten grafkisten. Ze maken 
35.000 kisten per jaar en leveren aan uitvaart- 
ondernemers in heel België, goed voor een 
marktaandeel van 33%. Dankzij zijn eigen 
transport en moderne machinepark, dat maat-
werk toelaat, kan ANINCO een snelle en 
betrouwbare service verzekeren. Continue 
investeringen in nieuwe technologieën en 
state-of-the-art-machines hebben geleid tot 
een sterk geautomatiseerd productieapparaat. 
Al sinds 1985 investeert ANINCO in de vergroe-
ning van zijn productie. Van verwarming met 
eigen afval tot het gebruik van ecologische 
grondstoffen en materialen. Zijn streefdoel? 
Een volledig CO

2
-neutrale productie. Om de 

strategische groeivisie mee te realiseren, zijn 
we op zoek naar:

Ruimte voor 
initiatief

Goede basis 
elektromechanica

Kennis  
ERP

Frans:  
zeer goed 

Wegen- 
netwerk 
België

PRODUCTIELEIDER OFFICEMANAGER
Functie en verantwoordelijkheden Functie en verantwoordelijkheden

1. Instaan voor het behalen en opvolgen van en het rapporteren over 
productietargets

2. Aansturen en coachen van 3 teamleaders en een 30-tal 
productiemedewerkers in 2 ploegen

3. Voorstellen van verbeteringen en innovaties op het vlak van efficiëntie, 
werkmethodes, investeringen, marktevoluties, nieuwe ontwikkelingen ...

4. Zorg dragen voor de implementatie en naleving van QESH (Quality, 
Environment, Safety & Health) 

5. Overleggen en samenwerken met aankoop en met de zaakvoerder

1. Verwerken en opvolgen van bestellingen en 
onderhouden van contacten met klanten en 
vertegenwoordigers

2. Plannen van het vervoer volgens de deadline  
van de klanten

3. Zorgen voor informatieoverdracht van sales naar 
productie en fungeren als schakel tussen de afdelingen

4. Opnemen van ad-hoctaken op het vlak van hr, facturatie 
en aankoop

Gewenste kwalificaties Gewenste kwalificaties

People- 
manager 

Accuraat Efficiënt Planmatig Onder- 
nemend 

Klant- 
gericht Betrokken Hands-on Initiatief 

Wat heeft ANINCO u concreet te bieden?

Ma denkniveau
Ba talen,  

bedrijfsbeheer ...

9,5 miljoen euro omzet

Peer

40 medewerkers 

1881

www.aninco.be 

Aanwerving  
exclusief  

begeleid door 

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Eline Staelens op +32 (0)89 30 55 14 of +32 (0)475 23 50 15 
tijdens de kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 21 u.  
of op zondag tussen 19 en 21 u.

Ultramodern 
machinepark

Doorgroei-
mogelijkheden

Filevrije en  
rustige omgeving

Zelfstandigen-
statuut mogelijk 
(productieleider)
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