
Traineeship production supervisor (M/V)

Gent

Regio tewerkstelling:

VG.1038 - BHG: 00298-406-20121129 / BHG: 00298-405-20121129 / BHG: 00298-405-20141222 - W.INT.279/W.SO.1078

Deze vacature wordt opengesteld op 07-02-2022 en afgesloten op 21-03-2022

Statuut: Bediende

Functieomschrijving:

Voor onze klant, een internationale productiefirma, gaan wij op zoek naar enthousiaste trainees die

interesse hebben te starten in een traject waarbij je alle kneepjes van het vak leert om als

supervisor aan de slag te gaan. Het traineeship is een intensief programma van 15 maanden

waarbij je verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse leiding van een deel van het productieproces:

- Je bent verantwoordelijk voor de belangrijkste KPI's in jouw zonen: veiligheid, kwaliteit, efficiëntie

en employee engagement. - Je werkt samen met verschillende partijen (operatoren, hr, safety,

engineers...) om de vooropgestelde objectieven te behalen. - Je coacht je team en motiveert je

medewerkers om hun doelen te bereiken. - Je coördineert en organiseert de activiteiten in jouw

zone op een efficiënte manier. - Je bent de drijvende kracht achter de continue verbetering binnen

productie. Tijdens het traineeship maak je kennis met verschillende aspecten van de business:

productie, gezondheid en veiligheid, kwaliteit en continuous improvement. En komt meer te weten

over end-to-end supply chain en productie-activiteiten. Je zal je kennis en ervaring kunnen

uitbreiden door middel van individuele en team brainstormsessies waarbij best practices worden

uitgewisseld. Je wordt begeleid door een manager en mentor en zal kunnen kennis maken met

verschillende afdelingen en processen door interne rotaties. Bovendien werk je aan verschillende

projecten die zeer praktijkgericht zijn. Samen met andere trainees neem je deel aan opleidingen en

evenementen om je te helpen groeien in jouw toekomstige carrière binnen de firma. Het

traineeship start in augustus 2022.

Vereisten:

Je behaalde een Masterdiploma in ingenieurswetenschappen, industrieel ingenieur of

handelsingenieur. Je hebt maximaal 2 jaar werkervaring. Je kan je vlot uitdrukken in het

Nederlands en Engels. Je bent gemotiveerd om de kennis die je opdeed tijdens jouw studies toe te

passen in de praktijk. Je hebt interesse in het optimaliseren van processen en hebt sterke

analytische vaardigheden.

Aanbod:

Een uitdagend traineeship in een internationaal, gekende firma. Je krijgt de kans om je te

verdiepen in logistieke processen en projecten. Je krijgt een vast contract en een aantrekkelijk

salarispakket. Na afloop van het traineeship kan je binnen de firma aan de slag in een functie die

aansluit bij jouw interesses. Interesse? Bezorg ons jouw cv op gent.technics@ago.jobs !

 


