Teamleider Montage &
Constructie
Machinebouw

Bedrijfsintroductie:
Avercon bvba biedt een uitgebreid productenaanbod voor de sectoren: voeding, chemie,
vloerbekleding, distributie enz. Hierbij staat de creatieve automatisatie centraal. Wij bieden
stand-alone machines aan en bouwen volledige productielijnen. Via interactie met de klant weten
we een goed concept te creëren, dat verder wordt uitgewerkt en resulteert in een
hoogtechnologische machine of productielijn.

Avercon ontwerpt, construeert en installeert in de ons omliggende landen maar ook ver daarbuiten.
Flexibiliteit, kwaliteit, veiligheid en deskundigheid staan hierbij centraal, waardoor onze klanten
een grotere productiviteit kunnen realiseren. Onze innovatieve KMO telt een 40-tal medewerkers
die dagelijks instaan om dit waar te maken.
Om dat team te versterken, kijken we uit naar een m/v:

Teamleider Montage & Constructie

Functie omschrijving:
Als Teamleider Montage & Constructie organiseer je je afdeling (+/- 20 medewerkers) met oog op
een tijds- en kostenefficiënt doorloop van de projecten. Je bent het eerste aanspreekpunt in de
service na verkoop en organiseert de serviceactiviteiten bij de klanten.
De constructie afdeling is een interne leverancier van onderdelen voor de machines.
De montage afdeling bouwt de machines samen, zorgt voor het uitlijnen en afstellen van de
machines, assisteert bij het proefdraaien van de machines, demonteert en verpakt de machines en
zorgt voor de installatie van de machines bij de klant.








Je bent verantwoordelijk voor het aansturen, inplannen, coördineren en opvolgen van de
resources (mensen en middelen) om de montage- en serviceprojecten binnen de
afgesproken timing en vereisten van kwaliteit, veiligheid en rendement te realiseren.
Je bent betrokken bij het ganse doorlooptraject van de projecten (design reviews,
planning…) en organiseert mee de goederenstroom (intern, extern, kwaliteitscontrole…).
Je hebt een nauw contact met klanten en leveranciers. Je bent eerste aanspreekpunt voor
klanten inzake service en organiseert de nodige acties.
Je begeleidt en motiveert jouw team over de kwaliteit en productiviteit en kijkt continu
toe op de veiligheid, orde en netheid.
Je verzorgt technische richtlijnen, werkinstructies en opleidingen.
Je neemt initiatief om voorstellen te formuleren en te implementeren, om de werking van
het team en de afdeling te verbeteren.

Profiel:








Je beschikt over een hoger diploma in een technische richting (bij voorkeur
elektromechanica/automatisatie) en kunt een aantal jaar relevante ervaring voorleggen in
een gelijkaardige leidinggevende/coördinerende functie.
Je hebt een uitgesproken interesse voor machinebouw en automatisatie en gaat met veel
goesting aan de slag in een innovatieve projectmatige werkomgeving.
Je bent communicatief en kan een sterk team opbouwen en coachen naar de beste
resultaten.
Jouw persoonlijkheid wordt gekenmerkt door jouw resultaatgerichtheid, zin voor initiatief
en verantwoordelijkheid.
Kwaliteit en veiligheid komt voor jou op de eerste plaats en je hecht veel belang aan
klantvriendelijkheid.
Je kunt vlot aan de slag met MS Office en hebt een goede kennis van het Nederlands,
Engels en spreekt ook een aardig mondje Frans.

Aanbod:
Avercon is gelegen in een filevrije en goed bereikbare omgeving en biedt je een voltijdse job in
een gezond bedrijf met de slagkracht van een grote onderneming en de dynamiek en flexibiliteit
van een KMO. Je komt terecht in een innovatieve en technisch zeer uitdagende firma met een
internationaal cliënteel. In deze uitdagende job met ruimte voor eigen inbreng, opleiding en
creativiteit, krijg je de kans om zaken te realiseren en impact te hebben.
Je ontvangt een motiverende verloning aangevuld met diverse extralegale voordelen.

Stuur je CV en motivatiebrief aan: Pierre Vanderbeke
Mail: Pvanderbeke@avercon.be
Telefoon: 09 377 99 78

