Aluvision nv is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium
designprofielen en verlichting voor standenbouw, showrooms en displays. Ons team telt
ondertussen 70 enthousiaste medewerkers en samen staan we voor innovatie, kwaliteit en
service. De expertise van ons gedreven team zorgt voor topprestaties bij klanten wereldwijd.
Om onze sterke groei te ondersteunen, willen wij ons team uitbreiden met een:

PRODUCTIEMANAGER
• Je maakt deel uit van het managementteam,
overlegt vlot met de belangrijkste stakeholders en rapporteert rechtstreeks aan de
zaakvoerders.

JE FUNCTIE
• Je bent verantwoordelijk voor de technische
aansturing van een team van 25 productiemedewerkers. Jouw focus ligt vooral op de
organisatie en het verder uitbouwen van de
productieactiviteiten.
• Je komt terecht in een projectmatige
productieomgeving waar je steeds het
overzicht behoudt over lopende orders,
kwaliteit en deadlines.
• Als peoplemanager weet je anderen spontaan
te enthousiasmeren en te betrekken. Je voelt
je thuis op de productievloer, staat
medewerkers bij met technisch advies en
begeleidt hen.
• Daarnaast ben je verantwoordelijk voor
de optimalisering en automatisatie van het
volledige productieapparaat en sta je in voor
alle productiegerelateerde investeringen.

JE PROFIEL
• Je behaalde minimum een bachelordiploma
in een relevante technische richting (bv.
elektromechanica), aangevuld met relevante
werkervaring binnen een productieomgeving.
• Je wordt getypeerd door een sterke handson mentaliteit, neemt initiatief en straalt
gedrevenheid uit.
• Je hebt een analytisch denkvermogen, verwerft
snel inzicht in prioriteiten en gaat proactief
om met strakke deadlines en last-minute
productieorders.
• Je bent in staat om vlot te communiceren op
verschillende niveaus.
ONS AANBOD
• Een technische managementpositie bij
een dynamische en sterk groeiende,
familiale onderneming die investeert in haar
medewerkers.
• De mogelijkheid om initiatieven te nemen in
het kader van verdere professionalisering en
dit binnen een enthousiaste teamsfeer.
• Een aantrekkelijke verloning met extralegale
voordelen, zoals een wagen, tankkaart, laptop, ...

INTERESSE?
Wil je deel uitmaken van een winning team en van de boeiende wereld van designoplossingen?
Stuur dan vandaag nog je cv met motivatiebrief naar marie@aluvision.com.
Meer info: www.aluvision.com of +32 (0)478 13 30 02.
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