Supervisor Labo afdeling - Antwerpen
Voor onze klant, een wereldleider in zijn werkveld binnen de metaalindustrie gelegen in de regio
Antwerpen, zijn we op zoek naar een supervisor voor de controlelabo’s in productie.

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 start met het je eigen maken en feilloos uitvoeren van alle testen in de labo's in een 3
ploegen systeem. Na de inwerkperiode start je als supervisor in de dagploeg.
Als supervisor labo ben je mee verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de
controlelabo's (14 tal personen)
Je zorgt voor de juiste bezetting in de labo's, plant de verlofregeling, evalueert de laboranten
en stelt opleidingsbehoeften vast.
Je draagt zorg voor het doorgeven van de nodige info voor de dagplanning.
Je organiseert kalibraties en ingangscontroles.
Je houdt toezicht op meetgegevens, de input ervan en de terugkoppeling naar productie.
Je doet steekproefcontroles op procesparameters en voert chemische testen uit.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een professionele Bachelor in een technische richting of bent gelijkwaardig door
ervaring
Je werkt graag in een industriële productieomgeving en houdt ervan om mee
verbetervoorstellen uit te werken.
Je kan nauwkeurig en correct werken.
Je werkt graag in teamverband maar kunt perfect zelfstandig werken
Je bent communicatief sterk, stressbestendig, sociaalvaardig en resultaatsgericht.
Je hebt ervaring met de Microsoft Office toepassingen (Word, PowerPoint) en het
uitstekende kennis van Excel.
Naast vlot Nederlands en Engels vormt kennis van Frans en Duits een pluspunt.

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. (Ik ben met vakantie
van 15/7 tot en met 1/8, indien je in deze periode solliciteert kom ik na mijn verlof bij je terug)
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

