Samen werken aan morgen

Technisch Werfvoorbereider
Organisatie - Materiaalbeheer - People Management
Witte raaf met technisch/mechanisch inzicht en goede leidinggevende vaardigheden die handson kan meedenken. Ben jij de man/vrouw die ervoor zorgt dat het bedrijf en de projecten lopen
als een geoliede machine?

Een breed werkveld met verantwoordelijkheid
-

-

Je bent samen met je team van 2 magazijniers en 2 techniekers verantwoordelijk
voor de dagelijkse voorbereiding door toelevering van alle gereedschappen,
machines en grondstoffen voor de verschillende werven (+- 10 werven).
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de keuringen van machines
(pompen, compressoren, tools, het wagenpark (bestelwagens, heftrucks, ...) en het
wisselstukken magazijn.
Je staat in voor de aankoop van klein materiaal, gereedschap, machineonderdelen,
wisselstukken, etc. Voor meer gespecialiseerde technische diensten en keuringen
doe je beroep op externe partners en leveranciers. Je staat garant voor een efficiënte
en kostenbewuste aanpak.
Je ziet werk en komt tot resultaten door goed te plannen, prioriteiten (bij) te stellen en
taken te delegeren, op te volgen en bij te sturen. Je behoudt het overzicht en bent
hands-on in de aanpak van problemen.
Je rapporteert rechtstreeks aan de directie-eigenaars en werkt intensief samen je
collega’s: werfleiders en de verantwoordelijken voor productie, aankoop en kwaliteit,
...

Technische achtergrond maar vooral sterk in organisatie en met mensen
-

Je hebt minimaal een diploma op bachelor niveau in een technische richting, idealiter
elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt minstens 10 jaar ervaring in een functie in materiaalbeheer,
werkvoorbereiding, of ander logistiek relevante functie, waarvan ook minstens een
aantal jaar ervaring in het operationeel aansturen van mensen.
Je beschikt over een sterke hands-on mentaliteit, organisatietalent en
besluitvaardigheid.
Je kan prioriteiten stellen en ook in meer stresserende situaties het hoofd koel
houden en overzicht bewaren.
Je communiceert vlot op verschillende niveaus. Je bent de natuurlijke leider die
mensen enthousiasmeert, motiveert en corrigeert.

Een gezonde KMO op mensenmaat geeft ruimte
-

Een zeer boeiende functie met heel wat verantwoordelijkheid binnen een groeiend
bedrijf waar klantgerichtheid en collegialiteit voorop staan.
Een uiterste gevarieerde functie waarin je kantoor- en structureel denkwerk,
combineert met dagelijkse operationele aansturing en aanwezigheid op de vloer.
Een dynamisch team van collega’s waar openheid, directe communicatie en
samenwerking hoog in het vaandel worden gedragen.
Een mooie verloning samen met een aantal extralegale voordelen waaronder een
bedrijfswagen met tankkaart.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar ECC nv, t.a.v. Barbara De Neef: barbara.deneef@eccbelgium.be
Voor meer informatie over ECC nv kan je altijd terecht op www.ecc-belgium.be.

Over ons
In deze functie kom je terecht in een ondernemende en succesvolle familiale bedrijvengroep
die bestaat uit een aantal entiteiten. ECC nv is een chemisch bedrijf gevestigd in Wilrijk dat
reeds meer dan 40 jaar actief en gespecialiseerd is in de ontwikkeling, engineering, productie
en toepassing van chemische en bouwtechnische producten. ECC nv behoort tot de
wereldtop en is uiterst sterk in alles omtrent waterdichting, structureel herstel en
kunstharsvloeren. Een flexibele aanpak en oog voor innovatie maakt van ECC nv een
hoogwaardige partner voor heel wat nationale en internationale klanten. Bij TRADECC nv
kan men terecht voor zeer kwalitatieve producten voor alles wat met grondstabilisatie en
waterdichting te maken heeft. ETEC nv is dan weer gespecialiseerd in het leveren en
plaatsen van milieutechnische vloeistofafdichtingen. Binnen deze functie zal je voor deze 3
verschillende entiteiten werken wat uiteraard heel wat variatie met zich meebrengt.

