Continuous Improvement Engineer - Antwerpen
Voor onze klant, een wereldleider in zijn werkveld binnen de metaalindustrie gelegen in de regio
Antwerpen, zijn we op zoek naar een continuous improvement engeneer.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je komt terecht in een uitdagende en afwisselende functie met zelfstandigheid en boeiende
verantwoordelijkheden binnen een hecht team.
Daarnaast werk je voor een bedrijf op mensenmaat waar de werknemer, veiligheid en een
positieve groepssfeer centraal staan.
Jouw inzet wordt beloond met een aantrekkelijk en marktconform salaris aangevuld met
extralegale voordelen en een flexibele werkomgeving met extra vakantiedagen.

Wat ga je concreet doen ?
Je rapporteert aan en werkt nauw samen met de Production Manager en staat in voor het
volgend takenpakket:
• Je neemt de leiding in één of meerdere CI programma’s en stelt projectrapportages op.
• Je werkt nauw samen met de kwaliteitsafdeling en neemt initiatieven om de productuitval te
verkleinen.
• Je staat vanuit het CI Team mee in voor een efficiënt verloop van het productieproces en
initieert, analyseert en brengt verbeteringen aan bij voorkomende technische problemen of
ter verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en/of kosten.
• Je bepaalt mee het meest passende productieproces: routingstappen en volgorde proces- en
werkplek lay-out alsook de daaraan gerelateerde input voor logistiek.
• Je stelt productiemiddelen in bedrijf en geeft instructies aan de gebruikers. Je assisteert bij
opstartproblemen en de procesoverdracht aan de productieleiding.
• Na afloop van de productie controleer je de machine- en productiedocumentatie en zorgt
voor correctieve en/of preventieve acties in brede zin.
• Je verzorgt de opstelling van werkinstructies en –voorschriften, conform de geldende
regelgeving op gebied van kwaliteit, arbeidsveiligheid, gezondheid en milieu (EHS).
• Als spil tussen Productie, Engineering, Onderhoud en R&D bied je technische ondersteuning
aan de verschillende afdelingen, sta je mee in voor de opleiding van operatoren en
ondersteun je het onderhoudsteam bij troubleshooting en debottlenecking activiteiten.
• Je hebt een voorbeeldfunctie in de implementatie van het EHS bewustzijn en mentaliteit
binnen het bedrijf.

Wie zoeken we ?
•
•
•

Je genoot een master opleiding ingenieur (mechanica, hydraulica, pneumatica, elektriciteit
…) of bent gelijkwaardig door ervaring, liefst in de metaalindustrie of maakindustrie
(minimum 10 jaar).
Je hebt een goede kennis van de wetgeving rond arbeidsveiligheid.
Je werkt graag in een industriële productieomgeving en houdt ervan om veel tijd op de
werkvloer door te brengen om een goed beeld te krijgen van de bottlenecks en lopende
zaken.

•
•
•
•

Je bent praktisch en technisch onderlegd, maar beschikt eveneens over de nodige
leidinggevende, communicatieve en didactische vaardigheden. Je hebt kennis van productiemanagement.
Je hebt kennis van of ervaring met kwaliteitsmanagement systemen in een
productieomgeving en de principes van Lean Manufacturing.
Je bent stressbestendig, betrouwbaar, sociaal vaardig en resultaatsgericht.
Naast Nederlands spreek je vlot Engels.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.)
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

