Meestergast - werkvoorbereider
Typhoon NV is bijna 60 jaar Belgisch marktleider in industriële ontstoffing,
industriële ventilatoren, filtertechniek en pneumatisch transport. Onze
klanten situeren zich in diverse groeisectoren zoals alternatieve energie,
recyclage, afvalverwerking, houtverwerking, voedingsnijverheid, ….
De functie












Je stuurt, motiveert en begeleidt een team van arbeiders. Op
korte termijn een team van lassers (+- 10 personen), op langere
termijn mogelijkheden tot uitbreiding aansturen draaierij (1pers.) +
inox center (4 pers.) + zagerij (1pers.)
Je volgt de werken in uw afdeling op en zorgt dat iedereen steeds
voldoende werk en alle materialen heeft om continu, veilig en vlot
te kunnen werken
Je staat – samen met je medewerkers – in voor de kwaliteit van
de geproduceerde stukken.
Je doet de werkvoorbereiding van stuktekeningen naar het atelier,
je controleert de tekeningen op maakbaarheid, splitst de
tekeningen op om aan de gepaste afdeling te bezorgen en filtert
moeilijkheden op voorhand uit.
Je werkt samen met het magazijn zodat alle bestelde stukken op
het juiste moment op de werkvloer beschikbaar zijn
Je hebt een duidelijk zicht op de korte en middellange productie
planning binnen uw afdeling
Je geeft feedback en aanpassingen/verbeteringen van
productietekeningen of methodes door aan de tekenafdeling

Werkvoorbereider:
het profiel




Je hebt een technisch Bachelordiploma of bent gelijkwaardig door
jouw ervaring
Je hebt kennis van metaalbewerking, praktische ervaring in
volgende punten is een plus:
-








Je bent nauwkeurig, communicatief en assertief.
Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken
Je bent flexibel naar werkuren en op piekmomenten vormen
overuren voor jou geen probleem
Je bent computervaardig (Word – excel – outlook ), ervaring in
een ERP pakket is een plus.
Je bent leergierig en hands-on
Basiskennis Engels/Frans is een plus








No nonsens sfeer
Ruimte voor initiatief
Mogelijkheid tot volgen van opleidingen ifv de job
Stabiel en groeiend bedrijf met weinig verloop
Korte communicatielijnen
Mooie verloning in functie van de ervaring



Aanbod

Lassen
Draaien / Frezen
Zagen
Plooien
Lasersnijden

Bent u de geknipte persoon voor deze functie?
Solliciteer bij Typhoon nv, Grote Heerweg 67, 8791 Beveren-Leie (Waregem),
of via hr@typhoon.be (www.typhoon.be )

