vestigingen
56

collega’s
4 300

landen
23

SIOEN INDUSTRIES

DE

EEN BEURSGENOTEERDE GROEP MET EEN UITGEBREID
PORTFOLIO AAN ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN: SPINNEN,
WEVEN EN COATEN VAN TECHNISCH TEXTIEL, CONFECTIE VAN
BESCHERMKLEDING EN PRODUCTIE VAN FIJNCHEMICALIËN.
OM ONZE AMBITIES TE REALISEREN ZOEKEN WE (M/V):

VAN SIOEN

SINDS 1960
€468 MIO OMZET
GROEI
BEURSGENOTEERD

PRODUCT DEVELOPER - ARDOOIE
Je komt terecht in de Apparel divisie. Deze divisie is gespecialiseerd in
hoogwaardige beschermkleding voor de meest uiteenlopende doelgroepen.

Functieomschrijving

Profiel

•

•

Je hebt een Bachelor Modetechnologie/
Textieltechniek of gelijkwaardig door ervaring.

•

Je hebt kennis van het uitvoeren van doorsneden,
tijdsinterpretatie (m.t.m.) en stoffen (bindingen,
coatings, laminaten, …).

•

Je bent vertrouwd met ritssluitingen,
knopen, velcro, … .

•

Je werkt autonoom met gevoel voor
detail en organisatie.

•

Je bent bereid een interne opleiding te volgen
en je in beperkte mate te verplaatsen
naar het buitenland.

•

Je hebt een vlotte kennis Nederlands, Engels
en Frans.

•

Stikervaring en kennis van patroontekenen
zijn een pluspunt.

•

•

•

Je analyseert en interpreteert een project
(mondeling en schriftelijk) en werkt een volledig
technisch dossier uit (tekst, tekeningen,
‘bill of materials’).
Je vertaalt dit project volgens de wensen van
de klant en houdt hierbij rekening met
optimalisatie (standaardisatie) van het
productieapparaat.
Je werkt op technische beschermkledij
(workwear, regen- en hogezichtbaarheid)
en/of militaire uitrusting.
Je bent het aanspreekpunt tussen het
commercieel team en de technische uitvoerders.

Wij bieden
•

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.

Interesse? Ga naar www.sioen.com voor meer informatie of om te solliciteren.
Sioen Industries - Fabriekstraat 23 - 8850 Ardooie - België - Tel. +32 (0) 51 740 973 - hrm@sioen.com.

