
 
 

 

Supervisor Productie – nachtploeg 

 (schoolverlaters zijn welkom) 

Alles wat Volvo doet, begint bij mensen. De missie van Volvo Car Gent is om uw leven eenvoudiger, 

veiliger en beter te maken, dit is voor ons een tweede natuur. Zo doen wij het. Onze drie kernwaarden 

zijn vandaag belangrijker dan ooit: veiligheid, kwaliteit en milieubewustzijn. We beschermen wat 

belangrijk is en zijn er trots op dat we de wereld voor iedereen een beetje beter maken.  

Bij Volvo Car Gent maak je dan ook deel uit van een toegewijd productieteam waar we er met ons 

globaal netwerk naar streven om de verwachtingen van onze klanten steeds te overtreffen.  

Om verder te bouwen aan het succes van Volvo Cars zoeken wij momenteel voor onze vestiging in 

Gent een bekwame en gedreven SUPERVISOR voor onze nachtploeg. 

Jouw takenpakket:  

- Je neemt de verantwoordelijkheid over jouw deel van het productie proces.  

- Je ondersteunt jouw teams van operatoren en helpt hen om onze 3 kernwaarden in de praktijk 

om te zetten. Dit doe je door aanwezig te zijn op de vloer en voeling te houden met wat er 

allemaal in productie gebeurt.  

- Je zorgt voor een goede werkverdeling, opvolging van productievolumes en 

veiligheidsvoorschriften.  

- Tot slot, ben je vooral ook een coach voor jouw teams. Je zorgt voor opleiding, begeleiding en 

helpt je mensen groeien. Je ultieme doel als supervisor is je teams zelfsturend maken en klaar 

te staan om hen te ondersteunen wanneer nodig.  

“Het belangrijkste aan een supervisor is dat hij ter plaatse is, waar de productie plaatsvindt, om zijn 

operatoren en teambegeleiders te ondersteunen.” aldus Rudy Bartholomieux, senior Supervisor. (Het 

volledige artikel vind je hier terug: http://www.volvocargent.be/nl/verhalen/1750-op-de-koffie-met-

3-supervisors) 

Onze ideale kandidaat: 

- Haalt voldoening uit een goed lopend productieproces en tevreden, geëngageerde 

medewerkers 

- Behaalde een master in een relevantie studierichting. Belangrijker dan een technische 

opleiding is dat je goed kan functioneren in een team en veel aandacht hebt voor open 

communicatie. Je kan tegenover je gesprekspartners op verschillende niveaus assertief je 

mening overbrengen.  

- Ervaring als leidinggevende (in een productieomgeving) is een plus maar geen must.  

- Uiteraard ben je bereid met je mensen mee te draaien in de vaste nacht. 

 

 



 
 

Wat kunnen wij je bieden: 

Naast een competitief salaris mag je rekenen op een uitgebreid pakket extra legale voordelen. Je krijgt 

maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, woon-werkvergoeding. Tevens bieden we de 

kans aan zeer voordelige prijzen een wagen te leasen of aan te kopen.  

Ter bevordering van je work-life balance zorgen we voor een aantal extra’s. Zo kan je onder andere 

via ons cafetariaplan extra verlofdagen aankopen van je eindejaarspremie. 

Ook aan je verdere ontwikkeling wordt gedacht: mogelijkheden tot verschillende opleidingen, rotatie 

binnen het productieproces om je te blijven triggeren en waarin je jouw vaardigheden zowel op 

technisch als op menselijk vlak steeds kan bijschaven.  

Kortom, we bieden een innovatieve omgeving die je steeds uitdaagt  op zoek te gaan naar de nieuwste 

technologieën. 

Word jij onze nieuwe collega?  

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar talent@volvocars.com en wij contacteren jou zo snel mogelijk 

om het verdere sollicitatieproces te bespreken.  

Extra informatie?  

Heb jij nog vragen over de job voor je effectief wil solliciteren? Mail ons gerust. Wij helpen je graag 

verder, zodat jij een overwogen beslissing kan maken. 
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