
VACATURE
Over Ecoo 
Van jouw restplastics opnieuw mogelijkheden maken. Daarom bestaat Ecoo. Dagelijks
recycleren we de huishoudelijke restplastics uit de nieuwe blauwe zak van 11 miljoen Belgen op
een milieuvriendelijke manier tot nieuwe herbruikbare grondstoffen. In ons productiebedrijf
verwerken we deze gerecycleerde grondstoffen tot nieuwe duurzame producten voor jouw tuin.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar: 

OPZICHTER

Operatoren aansturen en waken over het naleven van de procedures en interne regels
Bewaken van productierendementen en nadenken over verbeteringen
Ondersteuning bieden bij processtoringen
Coördineren van geplande onderhoudstaken, in samenwerking met de onderhoudsafdeling
Rechtstreekse aansturing van de operatoren binnen zijn afdeling en stuurt bij indien nodig.
Is back- up bij vakantie, ziekte, … van de werknemers
Correcte rapportering bij het einde van de werkpost
Verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van de afgewerkte producten
Waakt over uitvoeren van werkzaamheden volgens de geldende veiligheids- en
milieuvoorschriften van alle werknemers.
Is de verbinding tussen werknemers op de vloer en management
Deelnemen aan de opgezette productievergaderingen
Is het aanspreekpunt binnen zijn ploeg
Je rapporteert aan de hoofdopzichter 

Functieomschrijving
De opzichter is verantwoordelijk voor de optimale werking van de aan hem toegewezen afdeling.

Heb jij zin om bij te dragen aan een duurzame toekomst? Stuur jouw kandidatuur naar
info@ecoo.eu t.a.v. Kristien Meulemans. Voor meer info kan je ons tijdens de kantooruren
contacteren op 011/45 41 46. 

Respectvolle omgang met de collega’s
Kan luisteren naar zijn mensen
Open en directe communicatie met
collega’s
Voorbeeldgedrag tonen
Bereidheid om kennis over te dragen
‘Doener’
Enthousiasme tonen op de werkvloer

Technische opleiding m.b.t. mechanische en
elektrische vaardigheden
Administratieve vaardigheden binnen
gangbare software pakketten. (MS Office)
Nauwkeurig en precies werken
Leidinggevende competenties
Gedrevenheid
Verantwoordelijkheidszin

Profiel

Aantrekkelijk loon met maaltijdcheques
Kans op een vaste tewerkstelling na een positieve interimperiode
Filevrije werkomgeving: Beringen  
Eerlijke, fijne werksfeer
Doorgroeimogelijkheden / leermogelijkheden
Werkregime in 3 ploegen 

Aanbod


