Are you the rock we're looking for?
Compounding Manager
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
•

Je staat in voor de procesopvolging.

•

Je volgt de voorraad van de grondstoffen op en bestelt additieven.

•

Je waarborgt de kwaliteit.

•

Je verzorgt de detailplanning van de productie.

•

Je kan een technische storing analyseren en kan eventueel ook problemen oplossen.

•

Je plant preventief onderhoud in en volgt dit op.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Je hebt een technische opleiding/achtergrond achter de rug en hebt reeds een eerste werkervaring, bij voorkeur in een
leidinggevende functie.

•

Je hebt interesse in bouwproducten, kunststoffen, technische innovaties, …

•

Ervaring in de sector van kunststof of chemie is een troef.

•

Je gaat nauwkeurig te werk, kan keuzes maken, prioriteiten stellen en gaat zelfstandig te werk.

•

Je bent stressbestendig en hebt goede communicatieve vaardigheden.

•

Je hebt een goede talenkennis van Nederlands, Frans & Engels.

•

Je kan vlot werken met Office toepassingen (Excel, Word, ERP-systeem en Outlook).

WAT WIJ BIEDEN
•

Je krijgt een fulltime job aangeboden vanaf dag 1!

•

Je ontvangt een marktconform loon met extralegale voordelen!

•

Je krijgt inspraak in het bedrijf en kan meewerken aan fantastische projecten.

•

Je krijgt veel zelfstandigheid, maar krijgt ook de nodige ondersteuning.

•

Je schrijft mee aan een succesverhaal!

WIE WIJ ZIJN
Met verschillende productievestigingen en verkoopkantoren in binnen- en buitenland is dit bedrijf een toonaangevende
Belgische fabrikant in de extrusie van kunststofprofielen, en dat al meer dan 50 jaar.
Hun producten staan onder strenge kwaliteitscontrole en dit wordt ondersteund door diverse certificeringen.
Bij elk van hun activiteiten streven zij ernaar een toegevoegde waarde te bieden aan hun klanten door het leveren van
kwaliteitsproducten.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Stasegemsesteenweg 72
8500 Kortrijk

