Callens Houthandel NV is een moderne en succesvolle houthandel met een 20-tal medewerkers, allen
gepassioneerd door hout. De activiteiten omvatten de import, opslag, verwerking van Afrikaanse
houtsoorten voor de Belgische en Europese markt. Vanuit Rekkem (Menen) verdeelt de onderneming
haar producten aan de houthandel en dBeste Stine,

Wij zijn op zoek naar een jong afgestuurd bachelor houttechnologie.
Dit voor het optimaliseren, delegeren, plannen van onze productie.
We hebben recentelijk heel wat nieuwe machines gekocht waar we nu iemand voor nodig hebben om dit
organiseren, verbeteren en te plannen.

2 schaafmachines
2 zaagmachines
1 machine voor kopse bewerking
1 verpakmachine

Concrete taken:
Begeleiden van een tiental medewerkers in de productie.
Opleiden tot ze de gewenste kwaliteiten kunnen sorteren.
Plannen van de verschillende orders.
Opvolgen van de orders volgens de gevraagde kwaliteit en levertermijn.
Verwerken en aanpassen in het ERP-software.
Rendementen berekenen.
Opvolgen van alle benodigdheden zoals snijgereedschap en dergelijke.

Hebben jullie laatste jaar studenten die hiervoor in aanmerking kunnen komen?

Graag verneem ik verder van u.
e houtindustrie. Zo is de onderneming uitgegroeid tot dé specialist in Afrikaans hardhout. Om de huidige
organisatie te versterken en mee te werken aan de toekomst van het bedrijf, zoeken we een (m/v)

Atelierleider productie Hout
Functieomschrijving
✓Als meewerkend productieleider ben je verantwoordelijk binnen onze productie-afdeling voor het zagen,
korten, schaven, profileren en kopsgroeven van het hout volgens opdracht van onze klanten.
✓Je staat in voor de praktische organisatie van de dagelijkse activiteiten in de productie-afdeling (zoals
planning, taakverdeling, werkorders, preventieve controles, onderhoud, slijpwerk…).
✓Je zorgt er voor dat de productie op een veilige, kwalitatieve en correcte manier gebeurt en dat de
orders tijdig worden uitgevoerd. Je hebt oog voor detail en je controleert de kwaliteit van het hout en het
geleverde werk en grijpt in waar nodig.
✓Je stuurt en coacht een 7-tal machineoperatoren.
✓Je bent de schakel tussen werkvloer en de zaakvoerders omtrent de productie. Je zorgt voor de correcte
verwerking van de productiegegevens in de ERP-software.

Profiel
✓Je hebt een uitgesproken affiniteit met hout en houtbewerking.
✓Je hebt een technische opleiding of Bachelor niveau (bijvoorbeeld Houttechniek) of gelijkwaardig en je
hebt reeds een aantal jaar ervaring als meestergast of productieleider in de houtsector.
✓Je hebt ten minste een 5-tal jaar ervaring met het gebruiken, instellen en onderhouden van CNCgestuurde (houtbewerkings)machines.
✓Je bent enthousiast en in staat een klein team te coachen en te motiveren.
✓Je bent een teamplayer en je kan duidelijk communiceren met iedereen binnen de organisatie.
✓Je hebt oog voor kwaliteit, netheid, veiligheid en deadlines.
✓Je steekt graag de handen uit de mouwen en je bent zo een voorbeeld voor je collega’s.
✓Je kunt met computers over weg om de productiegegevens in het ERP-programma te registreren.

Wij bieden
✓Vast werk in een groeiende KMO, een verantwoordelijke functie als atelierleider met een modern
machinepark in nieuwe gebouwen
✓Onmiddellijke in dienst name.
✓Een goed loon volgens het barema hout.
Overtuigd ? Bel nu meteen voor een afspraak naar Joris Verhaeghe op het nummer 056/41 33 83 of mail
naar info@houtcallens.be, zie ook www.houtcallens.be

