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Heb je een goede kennis van KAIZEN, LEAN, 5S en FMEA? En kan je KPI's behalen door
aangewezen projecten op te volgen? Solliciteer dan voor onze vacature van production engineer
en sluit je aan in ons consultancy-team.

Onze unit Productie & Onderhoud is op zoek naar meerdere Production Engineers voor
verschillende regio's in Vlaanderen, o.a. Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel, Hasselt en Geel.

De taken en verantwoordelijkheden

Als Production Engineer/Planner ben je verantwoordelijk voor het behalen van de KPI’s op gebied
van veiligheid, kwaliteit, productiviteit, planning, projecten en onderhoudsactiviteiten. Je doet dat
door:

een goede opvolging van de aangewezen projecten.
het opstellen van verbeteringsprojecten of maatregels.
het naar voorbrengen van oplossingen en de implementatie ervan en de verdere opvolging.
het opvolgen van de LEAN-projecten.
het uitvoeren van de voor- en nacalculaties.

Je rapporteert aan de Operations Manager.

De profielkenmerken

Als Production Engineer/Planner heb je:

enkele jaren relevante ervaring in een soortgelijke functie in de productiesector.
een resultaatsgerichte manier van werken en heb je aandacht voor kwaliteit en efficiëntie.
sterke organisatorische vaardigheden en ben je een echte planner.
een goede kennis van productieprocessen.
een goede kennis van LEAN, 5S, KAIZEN en FMEA.
goede communicatieve vaardigheden.
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een kritische manier van werken en een analytische geest.

De organisatie

Regis Consult is als specialist in vaste en tijdelijke jobs binnen de technische sector je
aangewezen partij om mee samen te werken. We trachten als partner voor jou de geschikte job te
vinden in lijn met je job- en salarisverwachtingen. Bovendien zijn onze kantoren in Antwerpen en
Gent goed bereikbaar en staat de deur steeds open voor een goed gesprek.

Voor deze functie kom je als projectmedewerker vast in dienst (of als zelfstandige) bij Regis
Consult. Je kan rekenen op een correcte opvolging door je eigen consultant die je zal begeleiden
tijdens je loopbaan en waarbij je terecht kan voor vragen of opmerkingen. Wanneer je projectbaan
ten einde loopt, zoeken we in samenspraak met jou naar een nieuwe uitdaging.

Wij vinden arbeidsvreugde even belangrijk als verloning, daarom nodigen wij je op regelmatige
basis uit op een van onze evenementen. Zo kom je in contact met gelijkgestemden uit de sector en
blijft de balans tussen werk en privé in evenwicht.

Het aanbod

een boeiende werkgever met een open, no-nonsense aanpak in volle expansie en
toekomstmogelijkheden.
een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen zoals een firmawagen.
een afwisselende functie met ruimte voor initiatief.
de mogelijkheid om deel uit te maken van een consultantteam met technische expertise en
waarmee je regelmatig in contact komt.
interessante projecten in lijn met je job- en salarisverwachtingen.

Interesse in deze job?

Neem contact op met:

Sanae Lajlufi

Recruitment Consultant


