Biscuiterie Jules Destrooper is een gereputeerde koekjesmaker die zijn klanten weet te verrassen met
een gevarieerde keuze aan eerlijke, authentieke boterkoekjes van premiumkwaliteit, gemaakt met de
grootste zorg en de beste natuurlijke ingrediënten. De firma heeft 3 productievestigingen, in Ieper, LoReninge en Oostkamp. In april 2015 werd het familiaal bedrijf (4de generatie) overgenomen door een
andere Belgische familie.
In het licht van de verdere groeiambities en professionalisering zoekt Jules Destrooper voor hun
productievestiging in Ieper een (m/v)

SHIFTMANAGER
Oplossingsgerichte peoplemanager met zin voor initiatief
JOUW FUNCTIE
o Samen met je collega-shiftmanager draag je de verantwoordelijkheid over de dagdagelijkse
o
o

o
o
o
o
o

productieactiviteiten van de plant in Ieper.
Je onderneemt de nodige acties zodat kwaliteit en efficiëntie gegarandeerd worden (controles,
processen bijsturen, problemen oplossen, coördineren van ombouw, enz.).
Als Shiftmanager stuur je een team van ca. 30 productiemedewerkers aan die je coacht naar
optimale prestaties. Je ondersteunt en motiveert hen, houdt op periodieke basis
functioneringsgesprekken en biedt ondersteuning in het aanwerven van nieuwe medewerkers.
Je stuurt de personeelsplanning bij in geval van onverwachte nodige vervangingen.
Je voert productiedata in en controleert deze in SAP.
Je geeft input aan de technische en logistieke dienst zodat onderhoud, herstellingen, enz. en de
logistieke flow optimaal verlopen.
Je staat in nauw contact met de productieplanner, die je op regelmatige basis de nodige inbreng
en informatie bezorgt.
Je rapporteert aan de Productiemanager.

JOUW PROFIEL
o
o
o
o
o
o

Je genoot bij voorkeur een technische opleiding.
Je hebt reeds een eerste ervaring binnen een leidinggevende rol in een productiecontext of je bent
gedreven om in een eerste job te starten.
Je bent creatief in het bedenken van oplossingen en neemt initiatief.
Je bent een motiverend rolmodel voor de productiemedewerkers en stuurt hen in de juiste richting.
Je bent besluitvaardig en stressbestendig.
Je spreekt vloeiend Nederlands en Frans

AANBOD
o Je komt terecht bij een gerenommeerde producent van voedingsproducten die op internationale
o

schaal gekend zijn en geapprecieerd worden.
Je inzet en engagement worden gewaardeerd met een interessant verloningspakket.

INTERESSE ?
Stuur je cv en motivatiebrief met referentie BE766822 naar Hudson, t.a.v. Sarah Scheerlinck,
Moutstraat 56, 9000 Gent, tel + 32 9 242 53 23, e-mail sarah.scheerlinck@jobs.hudson.com.
Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.
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