Are you the rock we're looking for?
Site 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 neemt de operationele leiding op twee sites, waar je het aanspreekpunt bent voor het technisch proces en het
kwaliteitsniveau van onze dienstverlening.

•

Je staat in voor een nauwgezette opvolging van preventief en curatief onderhoud en waakt over het goed functioneren van de
waterzuivering.

•

Je neemt verantwoordelijkheid voor de personeelsplanning en de verdere ontwikkeling van je teams op vlak van veiligheid en
klantvriendelijkheid.

•

Vanuit een continue productiviteitsopvolging implementeer je - daar waar mogelijk - procesverbeteringen.

•

Voor de beide sites lopen er tal van nieuwe investeringstrajecten, waarin je op projectmatige basis kunt ingeschakeld worden
naargelang je ervaring, kennis en interesse.

•

Je werkt nauw samen met de kwaliteitsmanager en de general manager aan wie je op regelmatige basis rapporteert.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Je vertrekt vanuit een sterke technische achtergrond (industrieel ingenieur of bachelor elektromechanica, eventueel chemie
met ruimere technische skills) en kunt een relevante leidinggevende ervaring van minstens vijf jaar voorleggen.

•

Kennis van pompen en installaties, waterzuiveringsprocessen en veiligheidsmaatregelen zijn noodzakelijk voor een gerichte
probleemanalyse en je inhoudelijke beslissingen.

•

Je empathie en communicatieve competenties vormen de rode draad in het sturen van mensen en hun onderlinge
samenwerking.

•

Daarnaast ga je vlot om met informaticatools (Navision, excel, outlook, …).

•

Een basiskennis van vreemde talen, zoals Engels en Frans, een sterke troef is in het te woord staan van chauffeurs en klanten.

•

Bovenal ben je hands-on, proactief en service-gericht.

WAT WIJ BIEDEN
•

Je komt terecht in een financieel onafhankelijke bedrijvengroep en een ervaren team, waar je ten allen tijde op kunt
terugvallen.

•

Ook al is het de bedoeling dat je werkt vanuit een grote autonomie en zelfstandigheid in het dagelijks runnen van de
verschillende sites.

•

Het salarispakket wordt in overleg bepaald, in functie van je competenties en ervaring.

WIE WIJ ZIJN
Onze klant wil de marktleider zijn in de België en Nederland in het aanbieden van totaaloplossingen en diensten in tankreiniging,
opwarmen, repair en opslag van tankcontainers/tank- en silowagens/IBC’s, met een hoge toegevoegde waarde voor onze klanten
(tankoperators, producenten) in de logistieke en de levensmiddelen-/chemische industrie.
Op dit ogenblik willen ze hun team versterken met een Site Manager.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

