Meewerkend voorman (fabriek)
Fulltime, Lelystad

BessTrade is een dynamisch bedrijf met een gezonde ambitie om uit te groeien tot een van de meest
toonaangevende bedrijven in de Vinyl recycling (PVC) en wil graag een bijdrage leveren aan het milieu
voor de komende generaties. Als meewerkend voorman zorg jij ervoor dat onze 2e fabriekshal
optimaal en efficiënt benut wordt; Daarnaast ben je in staat om actief mee te bewegen met de
directie op het gebied van innovatie en ontwikkeling van de fabriekshal ten aanzien van
productieprocessen. Wij zijn in een transitiefase beland van enkel warehouse naar uitbreiding van
productieprocessen, en willen graag gebruikmaken van jouw kennis en kunde binnen de logistiek. Je
werklocatie betreft de opening/inrichting van een 2e warehouse locatie. Er is veel ruimte om jezelf te
ontwikkelen in deze groeiende organisatie ofwel je nieuwe werkplek.
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:
▪ Je bewaakt het overzicht en behoud de structuur op in -en uitgaande goederenstromen
▪ Aansturing van het team van de fabriekshal (gem. 5 pers.)
▪ In samenspraak met de directie/logistiek management draag je zorg voor
implementatie/controle op de inrichting van onze productieprocessen
▪ Je bent i.s.m. de Productie & logistiek manager verantwoordelijk voor een correcte uitvoer
van de logistieke processen
▪ Controle op onderhoud van materieel en machines
▪ Je stuurt op kwaliteit en bewaakt tegelijkertijd onze gestelde KPI ten aanzien van
productie/laden & lossen
Herken jij jezelf in dit profiel?
▪
▪

Jij bent in staat om medewerkers te corrigeren en te stimuleren
Pragmatisch en een echte teamplayer; je voorziet medewerkers tijdens het werk van tips &
tricks terwijl je zelf actief meedraait in de hal.
▪ Heftruck ervaring is noodzakelijk, om ondersteunend te zijn aan het team
▪ Je bent Flexibel; dit vertaald zich bijvoorbeeld in geen van 7 tot 4 mentaliteit
▪ Je ziet jezelf werken binnen een dynamische/groeiende organisatie
▪ MBO+/HBO werk en/of denkniveau
Je woont in een straal van 40 km van Lelystad
Interesse? We kijken uit naar je C.V. & motivatie, bij vragen? Bel gerust en vraag naar: Anouska Kleen
0341-557777

