Systimber is een unieke, gepatenteerde en erg performante houtbouwtechnologie met focus op de particuliere
woningbouw. Het systeem deed in 2014 zijn intrede in de Belgische markt, en kende sindsdien een sterke
groei. In april 2020 startte het bedrijf met eigen productie in Gent en in september 2020 ging een eerste
franchisewoning in Kortrijk uit de startblokken. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door een vlakke structuur
en korte beslissingslijnen waarbij ondernemerschap, verantwoordelijkheidszin en gedrevenheid centraal staan.
Om onze sterke groei verder te realiseren, hebben wij een vacature voor een gedreven m/v

WERKPLAATSLEIDER SCHRIJNWERKERIJ REGIO GENT
(ook voor jobstarters)

Functieomschrijving

Eenmaal het productiemodel is goedgekeurd, gaat de bouwkit in productie. Lange houten balken worden met
de grootste precisie op maat gezaagd, geboord en gefreesd met behulp van computergestuurde CNC machines.
Elk wand-, dak- of vloerpaneel krijgt een eigen nummer, wordt apart op paletten geplaatst en verpakt, klaar
voor transport. Je werkt mee, coördineert en superviseert deze productieactiviteiten, het kwaliteits- en
veiligheids-gebeuren in de werkplaatsen en je stuurt hierbij een vijftal productieoperatoren aan. Je respecteert
de productieplanning en je slaagt erin de bezetting van machines en medewerkers te optimaliseren. Je
analyseert productiestoringen, je denkt na over verbeteringen en je werkt hiertoe voorstellen uit. Je werkt met
KPI’s en je rapporteert aan de productiemanager.

Profiel

Je genoot een technische opleiding houttechnologie of gelijk(w)aardig. Relevante ervaring in een
productieomgeving is een voordeel. Het werken met de hout en de oneindige mogelijkheden hierbij hebben
voor jou geen geheimen. Je kan zelfstandig werken, je bent ondernemend, kritisch ingesteld, en gedreven om
continu te verbeteren. Je bent een autoriteit in de werkplaats en een coach voor de medewerkers. Je hebt
(basis)kennis van CNC machines, je bent hands-on en IT minded.

Aanbod

Wij bieden vast werk in een groeiend en gezond bedrijf, een aangename werksfeer met toffe collega’s, een
uitdagende functie met doorgroeimogelijkheden en een marktconform remuneratiepakket.
Solliciteren
Stuur jouw cv met motivatiebrief naar sollicitaties@systimber.com of neem voor bijkomende info
telefonisch contact met Karel op het nummer 0475 57 47 09. Meer info over ons bedrijf vind je op
www.systimber.com. Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

