Productieverantwoordelijke bij European Spinning Group
European Spinning Group (ESG) is een Vlaamse familiale textielgroep, met een 100-tal werknemers, actief in de
productie en distributie van textielgarens voor verschillende markten (interieurtextiel, kledij, technisch textiel).
Dankzij partnerships met onze klanten, leveranciers, kennisinstellingen, e.a. ontwikkelt ESG producten en
oplossingen op maat om wereldwijd mee te bouwen aan een creatieve, performante, en duurzame
textielwereld.
Voor ons bedrijf AVS Spinning te Spiere-Helkijn zijn wij op zoek naar een Productieverantwoordelijke / Team
Leader op vaste basis.

Function
Je doorloopt een intensieve opleiding in onze productie en leert alle facetten van het spinnen op een OEmachine. Je leert alle deelfuncties met hun specificaties.
Je voert instellingen uit en controleert de eerste productie.
Je motiveert je mensen en steekt een handje bij indien nodig.
Je leert omgaan met het machinepark.
Na je opleiding werk je in dubbele ploeg
Je rapporteert aan de Productie Manager.
Je staat in voor veilig werken en volgt hiervoor de nodige opleidingen. (Ba4-Ba5)
Voor deze functie worden bijkomende opleidingen voorzien in leidinggeven, textielgrondstoffen, kwaliteitszorg.

Profile
Diploma in een technische richting niv. A2 met minstens een eerste werkervaring in een leidinggevende functie.
Bij voorkeur sterk elektromechanisch geschoold.
Praktische tweetaligheid NL/FR met kennis van Engels als pluspunt.
Hands-on en oplossingsgericht ingesteld.
Stressbestendig en zelfstandig kunnen werken.
Kunnen samenwerken met collega's in teamverband.
Bereid tot bijscholingen.
Kennis van Ms-Office, etc.
Offer
Een uitdagende vaste fulltime job met een goede verloning
Geen fileleed, onze vestiging ligt in Spiere-Helkijn

Mechanieker (M/V) bij Concodia Textiles
Waregem - België

Your function
Mechanieker (M/V)

Your profile
Je staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van predictieve en preventieve mechanische
onderhoudswerken aan machines en installaties. Je maakt hierbij gebruik van opdrachten- en onderhoudsfiches.
In nauwe samenwerking met je collega-elektriciens voer je dringende herstellingen uit aan machines en
installaties: je spoort de oorzaak op, lost het defect op en onderneemt -indien mogelijk- de nodige acties naar
curatief onderhoud toe.
Je vormt een hecht team met je collega’s en rapporteert aan de Meestergast Mechaniek.
Our offer
Je bent in het bezit van een diploma Mechanica.
Je bent een gedreven teamplayer met een hands-on mentaliteit, in staat om zelfstandig te werken.
Je hebt oog voor veiligheid, orde en netheid en werkt steeds nauwkeurig en gestructureerd.
Je spreekt/begrijpt Nederlands.

ADMINISTRATIEF BEDIENDE EXPEDITIE (M/V) bij Sioen Industries
JOB DESCRIPTION

Expeditie
Je analyseert permanent de inkomende opdrachten en plant zo efficiënt mogelijk de leveringen aan de klanten.
De keuze van de meest geschikte transporteur en beheersing van transportkost zijn belangrijke
aandachtspunten.
Je streeft naar hoge klantentevredenheid, door het aanspreekpunt te zijn voor het magazijn, alsook het
voortdurend opvolgen van de expedities.
Transport
Je controleert de transport aankoopfacturen tov overeengekomen tarieven.
Je vraagt transportprijzen op voor lucht en zeevracht buiten de EU (buiten tarief).
Administratie
Je ondersteunt het administratieve team in zijn gevarieerde taakinhoud van import, export, verzending, douane
en QC.
Je voert vlot kleine boekhoudkundige taken uit.

PROFILE
Je hebt een Bachelor in expeditie of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt de nodige affiniteit met douane en bent bereid dit bij te scholen indien nodig.
Je hebt een goede kennis Excel en Word. Kennis van SAP is een meerwaarde, maar geen vereiste.
Je bent een teamplayer met sterke communicatieve vaardigheden waarbij helderheid en overleg centraal staan.
Je werkt gestructureerd, bent flexibel en getuigt van een sterke administratieve nauwkeurigheid.
Je hebt een vlotte kennis Nederlands, Frans en Engels.

WE OFFER
Een boeiende en afwisselende functie binnen een snel groeiende en financieel sterke groep.
Een informele en open werksfeer waarin je alle kansen krijgt jezelf te ontplooien.
Een verloning aangepast aan jouw kennis en ervaring.

