PRODUCTIELEIDER
MICHIELS FABRIEKEN
Reeds 3 generaties lang is het familiebedrijf Michiels Fabrieken nv specialist in het verwerken van granen.
De onderneming is sedert 1959 gevestigd te Zulte.
In de jaren 1970 startte Michiels Fabrieken nv als pionier in Europa met graanextrusie, het onder hoge druk
en bij hoge temperatuur ontsluiten van granen, waardoor ze eetbaar en verteerbaar worden.

JOB DETAILS
Als productieleider binnen Michiels Fabrieken ben je verantwoordelijk om de productie in goede banen te
leiden en je team (7-tal personen) aan te sturen. Dit houdt 3 kerntaken in:
PRODUCTIELEIDER
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de productieplanning. Je volgt het productieproces nauw
op, registreert de productieresultaten en stuurt bij waar nodig.
Je denkt mee over mogelijke procesverbeteringen en helpt deze te implementeren tot op de werkvloer.
PEOPLE PERSON
Je staat in voor de dagelijkse leiding van je ploeg (+- 7 personen): heftruckchauffeurs, inpakoperatoren en
reinigingsmedewerkers. Je voorziet hun planning, coacht en motiveert hen en leidt hen op bij nieuwe
procedures.
VEILIGHEIDS- & KWALITEITSMEDEWERKER
Je waakt over de algemene veiligheid, kwaliteit en orde en netheid op de werkvloer. Buiten de kantooruren
voorzie je de inname + kwaliteitscontroles van grondstoffen.
Je voorziet de implementatie van QHSE procedures en verbeterprojecten naar je ploeg en waakt over de
opvolging hiervan.

WHAT TO EXPECT
Dynamisch bedrijf met internationale afzetmarkt en met zicht op expansie
Functie vol verantwoordelijkheid en variatie waarbij uitdaging geen probleem is
Verloningspakket met diverse extralegale voordelen
Werken binnen een afwisselend ploegsysteem (voormiddag: 5u-13u | namiddag: 13u-21u)
Een enthousiast team dat voor elkaar klaar staat

ARE YOU WHO WE ARE LOOKING FOR?
Kernwaarden Michiels: Zelfstandigheid, Focus op kwaliteit, Flexibiliteit, Respect, Orde & netheid

People person

Opleiding met invalshoek biotechnologie

Bachelor opleiding

1 à 3 jaar ervaring in de voedingsindustrie

NL: expert | FR, EN: goed

PLUS

MUST

Hands on met logisch redeneervermogen

Kennis van labotechnieken

Geïnteresseerd? Stuur jouw cv en motivatie naar Sabine Michiels
sabine@michielsfabrieken.be • www.michielsfabrieken.be

