VACATURE
COÖRDINEREND WERKLEIDER
Entiris vzw is een sociaal en commercieel bedrijf dat 1700 mensen tewerkstelt. Een gemotiveerd team van
medewerkers zet zich elke dag in om personen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt een aangepaste
beroepsactiviteit aan te bieden. Deze uitgesproken doelstelling koppelen we aan een maatschappelijk en
bedrijfseconomisch verantwoorde manier van werken. Wij hanteren de modernste technieken en kwaliteitsnormen
om maximale klantentevredenheid te garanderen. Ter versterking van ons team zoeken wij een (m/v):

COÖRDINEREND WERKLEIDER
met tewerkstelling te Kampenhout

Jouw uitdaging:
• Je coördineert de productie-opdrachten volgens de gevraagde kwaliteit en de geplande kwantiteit, in
samenspraak met de productieleider.
• Je geeft leiding aan, stuurt, motiveert en coacht de toegewezen werkleiders.
• Je zorgt voor een positief klimaat voor groei en ontwikkeling van de maatwerkers.
• Je zorgt voor een vlotte informatiedoorstroom op verschillende niveaus binnen de organisatie om de werking te
garanderen en te verbeteren.
• Je evalueert voortdurend de afdelingsprocessen om deze zo lean mogelijk te maken, je implementeert concrete
projecten, en zorgt dat de leanvisie leeft binnen de afdeling.
• Je garandeert rendabiliteit door de optimale inzet van beschikbare mensen en middelen.

Jouw troeven:
•
•
•
•
•
•

Studies: hoger onderwijs met technisch en/of sociale achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt enkele jaren ervaring in het leidinggeven (liefst in een productieomgeving).
Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden.
Je bent fysiek in orde.
Je bent geëngageerd om onze sociale doelstelling mee te helpen realiseren.
Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer.

Ons aanbod:
•
•
•
•

Een voltijdse functie.
Een interessante job in een mensgerichte organisatie.
Een competitief salaris in functie van ervaring, inzet en resultaten.
Werk in je eigen streek in een financieel gezonde organisatie.

Interesse?
Stuur dan je CV met motivatie naar Lydia Naulaerts, lydia.naulaerts@entiris.be
Voor meer informatie kan je ook terecht bij Bart Steeno op het nummer 016 44 14 77 of op 016 44
14 60 en op www.entiris.be

