Werkplaatsplanner - Assistent manager werkplaats
(groeifunctie) (m/v/x)
REGIO OUDENBURG
Samen met het technische team sta je in voor het
in topconditie houden van ons machinepark,
rollend materiaal (trekkers, trailers, heftrucks) en
gebouwen. Je maakt de planning en organisatie van
de werkplaats en het onderhoudsteam. Je zorgt
voor een optimale werkverdeling en volgt de
uitgevoerde werken op. Met andere woorden, je
houdt de taakuitvoering bij, controleert deze en
stuurt bij waar nodig.

IS JOUW PROFIEL EEN MATCH?
Als dienstverlenend bedrijf binnen de Groep Verhelst vinden we
communicatie naar onze interne klanten heel belangrijk. Je luistert
naar hun noden, informeert hen tijdig over de uit te voeren werken
en de reeds uitgevoerde werken.
Enkele van jouw taken zullen zijn: werkbonnen opmaken en
opvolgen, plannen van bandenwissels, keuringen, onderhoud
heftrucks, vlootbeheer in softwarepakket, offertes opvragen mbt
bestellingen van materiaal en brandstof.
In deze functie kan je groeien op vlak van kennis en
verantwoordelijkheden. Je kan groeien in het oplossen van
technische problemen, initiatieven nemen om het werk efficiënter
te organiseren en het implementeren van nieuwe systemen. Vanuit
je hands-on mentaliteit ga je actief op zoek naar
verbeteringsvoorstellen. Hierbij heb je ook aandacht voor veiligheid
op de werkvloer. Je rapporteert aan het afdelingshoofd Facility technics - rollend materiaal.

Contacteer Eva Mahieu
Solliciteer met CV + motivatiebrief
E recruiter@werkenbijverhelst.be - T 059 25 55 27
www.werkenbijverhelst.be

WIE WE ZOEKEN
• Je bent in het bezit van een Bachelor diploma in een technische
richting. Wij denken richting Elektromechanica, Automechanica,
Autotechnologie, Elektriciteit,… Schoolverlaters komen ook in
aanmerking!
• Wat je nog niet kent, ben je bereid om te leren
• Je bent digitaal sterk en pikt snel nieuwe systemen op, het
digitale pakket is het dashboard van heel uw werkplanning
• Je bent een “doe-type” met een creatieve geest en heel
leergierig
• Je werkt nauwgezet en methodisch en hebt een sterke zin voor
organisatie en efficiëntie
• Je bent proactief ingesteld en beschikt over de nodige
verantwoordelijkheidszin
• Je bent flexibel en levert nauwkeurig werk af
• Je bent bereid je af en toe te verplaatsen naar andere vestigingen

ONZE GRONDSTOFFEN VOOR WERKGELUK
• Een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk
loonpakket: maaltijdcheques, ecocheques, eindejaarspremie,
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en een jaarlijkse
premie
• Werkrooster van maandag tot vrijdag in dagdienst, flexibiliteit is
belangrijk (geen zaterdagwerk)
• Personeelskorting in onze bouwshops!
• Ervaren collega’s die je zullen begeleiden bij opstart en waar je
steeds vragen aan kan stellen
• Ruimte om (mee) te groeien en ondernemerschap te tonen
• Een lange leerrijke loopbaan bij Groep Verhelst, een financieel
gezond bedrijf met een familiale, lokale werksfeer

