
Mevoco is gespecialiseerd in de vervaardiging van componenten voor middenspanningscellen: van 
lastscheidingsschakelaars tot vermogenschakelaars en spanningsaanduiders. Onze medewerkers 
zetten zich in om kwaliteitsvolle producten af te leveren. Dankzij hun zorg en aandacht kunnen we de 
klant veilige producten aanleveren. 
 
Ter ondersteuning van onze groei zijn wij op zoek naar (m/v) 
 

Assistent-Productieleider 
 
Functie: 
 

• Samen met de productieverantwoordelijke zorg je voor het vlotte verloop van het 
productieproces. 

• Jouw verantwoordelijkheden situeren zich hoofdzakelijk binnen het steekproefsgewijs 
controleren van de volledige goederenstroom in samenwerking met de magazijnier 
(kwaliteit, afmetingen, toleranties, hardheden en andere productspecifieke eigenschappen) 

• Daarnaast sta je in voor de kwaliteit op de werkposten en volg je de continue verbeteringen 
op. 

• Je bepaalt de kritische stukken en vult dit aan in ons eigen ERP-pakket DF-One. 
• Je overlegt met onze R&D afdeling in Nevele en doet zelf ook suggesties tot verbetering. 
• Je functioneert als link tussen R&D en de productie, in deze hoedanigheid ondersteun je de 

implementatie van nieuwe producten vanuit R&D. 
• Klachtenbehandeling behoort tevens tot jouw takenpakket. Je werkt in geval van 

klantenklachten aan de hand van de PDCA-cyclus (plan-do-check-action) en je neemt de 
nodige corrigerende maatregelen. 

• Je takenpakket kan worden aangevuld met variërende taken ter ondersteuning van de 
productieverantwoordelijke zoals orderinput, offerteopmaak, plaatsen van bestellingen en 
stelselmatig de werkposten optimaliseren.  

 
Profiel: 
 

• Je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelordiploma Elektro-mechanica. 
• Een eerste werkervaring is een pluspunt. 
• Je kan vlot overweg met de meest courante computerprogramma’s en bent bereid ons intern 

ERP-pakket aan te leren. 
• Je kan je vlot uitdrukken in Nederlands, kennis van Frans is een pluspunt. 
• Je bent klantgericht en sterk in communicatie. 
• Bij voorkeur woon je in de regio van Deinze. 

 
Aanbod: 
 
We bieden een afwisselende functie in een stabiele familiale groep van bedrijven. Een 
bedrijvengroep waar je beroep kan doen op de meest hoogtechnologische werkmiddelen. 
Je kan rekenen op een correcte verloning aangevuld met aangepaste opleidingen overeenkomstig 
jouw ambities. 
 
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Aarzel niet en laat ons iets weten! 
Bezorg jouw cv en motivatiebrief aan de overkoepelende HR-afdeling via jobs@het-veer.be of neem 
telefonisch contact op met Sofie Strackx op 0473/11.78.34 of Jennifer Van de Velde op 
0473/11.78.37. 
 


