Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk voor de technische supervisie van de bestaande en nieuw te
bouwen productiesites. Dit houdt onder meer in • leiding geven aan een equipe van onderhoudstechnici
• planning preventief onderhoud en assisteren bij problem solving • stockbeheer wisselstukken • planning
productie in een continuproces • engineering van kleine constructies • maken van storingsanalyses en suggesties formuleren voor procesoptimalisatie • onderhandelen met studiebureaus en onderaannemers onder meer
in functie van een nieuw te bouwen productie-eenheid in Zuid-Frankrijk. Over al uw activiteiten rapporteert
u rechtstreeks aan de aandeelhouders.
Cellumat (www.cellumat.eu) is een
snelgroeiende fabrikant van hoogwaardige
cellenbetonblokken voor de bouwsector.
Vanuit haar recente fabriek in Saint-Saulve
nabij de Frans-Belgische grens worden de
producten verdeeld in Frankrijk, België en
Nederland. De succesfactoren van het bedrijf
zijn een sterke innovativiteit, kwaliteit en een
team van ± 75 gemotiveerde medewerkers.
Met het oog op een opvolger ziet Cellumat
momenteel uit naar een young potential
toekomstig (m/v):

Functieprofiel: Cellumat kijkt uit naar • een hands on doe-figuur die zich onderscheidt door een sterke
aanwezigheid op de werkvloer • een young potential met een passie voor techniek en productieprocessen
• goede noties of kennis van motoren, lastechnieken, hydraulica, pneumatica, stoomtechniek, PLC-sturing
• noties CAD • hogere technische opleiding of gelijkwaardig door bewezen ervaring • leidinggevende
capaciteiten • bereid zich in de toekomst kort te verplaatsen naar de nieuwe site in Zuid-Frankrijk.
Functievoordelen: Cellumat biedt • een zeer aantrekkelijk salarispakket en alle nodige tools om te slagen
• een goede opleiding door een van de aandeelhouders van het bedrijf • een ruime mate van werkautonomie
en een carrièrekans in een sterk groeiend bedrijf.
Interesse? Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons met volledig cv op onderstaand adres. Contactpersoon:
dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gevraagde profiel
beantwoordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud.
Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.
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