BUYSMETAL nv, gevestigd in HARELBEKE (Afrit E17), is een
industriële groothandel in staalproducten. Wij maken deel uit van de
internationale distributiegroep KLÖCKNER & Co. Ter optimalisatie van
de link tussen het logistiek bureel en de productie wensen wij ons team
te versterken met een (m/v)

www.buysmetal.be

PRODUCTIEPLANNER

planning, stock en inventaris (ref. 28 032)
De uitdaging: Na een grondige introductie zal je instaan voor: • de planning van alle productieorders
• de instructies voor 6 arbeiders (bediening van zaagmachines) • de stockopvolging en de voorraadcontrole
• de communicatie met de verkoop.
Je werkt dagelijks nauw samen met de logistiek manager.
Profiel: • leergierig bachelor • vlotte organisator met logisch redeneervermogen • communicatief en
team minded • bij voorkeur vertrouwd met een ERP-omgeving.

COÖRDINATOR TECHNISCH ONDERHOUD
onderhoud, kwaliteit en veiligheid (ref. 28 033)

De uitdaging: Na een grondige introductie zal je instaan voor: • de praktische organisatie van alle
onderhoudsactiviteiten (machines en infrastructuur) • werkoverleg met de eigen onderhoudsverantwoordelijke
en met externe technische dienstverleners/leveranciers • de administratieve follow-up van alle preventieve
en curatieve onderhoudsinterventies • de uitwerking van procedures op het vlak van kwaliteit, veiligheid en
gezondheid (o.a. preventieplannen, verbeteringsprojecten, ...).
Je rapporteert aan de logistiek manager.
Profiel: • veelzijdig technisch bachelor of gelijkwaardig door ervaring • met sterk technisch-praktisch
redeneervermogen • bij voorkeur vertrouwd met productiemachines • administratief vaardig (o.a. Excel).
Aanbod voor beide functies: • afwisselende jobs met talrijke uitdagingen • een aangename
werkomgeving • een financieel gezond en goed gestructureerd bedrijf • een onderneming die
continu investeert in mensen en middelen • een KMO-spirit in combinatie met de voordelen van
een internationale groep • een attractief loon + groeps- en hospitalisatieverzekering.

Aanwerving exclusief
begeleid door ons
personeelsadviesbureau.

INTERESSE? Contacteer of stuur cv naar Verdonck Personeelsmanagement
verdonck.personeel@skynet.be of 056 53 11 80
of 059 26 76 57.
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