ATELIER-VERANTWOORDELIJKE
Pole Position - Debaere Vlaggenmasten is marktleider in de vervaardiging van vlaggenmasten en
toebehoren voor de sign industrie. Voor ons productieatelier zijn wij op zoek naar een atelierverantwoordelijke
Functie:
Als atelierverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de operationele zijde van het bedrijf.
Concreet zijn er drie categorieën van activiteiten:
- Assembleren van vlaggenmasten en accessoires in het atelier na bestellingen van klanten.
- Je gaat op verplaatsing voor de plaatsing (in gans België) van vlaggenmasten, gevelbanieren,
frames... Hiervoor voer je het nodige grondwerk uit of wordt er in de hoogte gewerkt.
- Op voorraad maken van accessoires en onderdelen in het atelier.
Als atelierverantwoordelijke plan je, samen met de zaakvoerder, bovenstaande taken in en ben je
verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Profiel:
. je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken
. je hebt een werkersmentaliteit die geen schrik heeft van fysiek werk
. je begrijpt en spreekt vlot Nederlands, noties van Frans
. je hebt een rijbewijs B en bent bereid om tijdens de opleiding (+/- 6 maanden) naar West-Vlaanderen
te pendelen
. je kan lassen met een halfautomaat
. je bent flexibel en bereid om in gans België plaatsingen uit te voeren
. je werkt gestructureerd en nauwkeurig
. je hebt technisch inzicht en bent handig om de werken tot een goed einde te brengen
. je hebt geen hoogtevrees
. ervaring in de montage (signsector of gelijkaardig) is een pluspunt
. basiskennis elektriciteit is een pluspunt
Aanbod:
. Je wordt intern opgeleid tot je volledig zelfstandig of in team de werken kan uitvoeren.
. een voltijdse afwisselende job met een grote mate van verantwoordelijkheid in een groeiende
dynamische familiale KMO
. salaris op basis van ervaring en competenties aangevuld met extralegale voordelen

Bij interesse, graag contact opnemen met Christophe Geerts:
T: +32 9 394 00 00
M: +32 473 400 568
E: info@p-position.com
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website www.p-position.be

