The Belgian Chocolate Group zoekt teamleader (vaste late ploeg)
The Belgian Chocolate Group, opgericht in 1956, is een gerenommeerde producent en
exporteur van premium chocoladeproducten en biedt hoge kwaliteit aan tegen aantrekkelijke
prijzen. We zijn gepassioneerd door chocolade!
Voor de verdere uitbouw van ons team zijn we op zoek naar een teamleader die in de late ploeg
werkt in onze vestiging in Herentals. Zoek je een boeiende functie binnen een
productieafdeling met veel afwisseling en uitdagingen, dan zijn wij op zoek naar jou.
Functie
Als teamleader stuur je je team aan maar heb je er ook geen probleem mee om zelf eventueel een
handje toe te steken als dat nodig mocht zijn.
Samen met jouw team, zorg je ervoor dat de productie efficiënt, veilig en correct verloopt zodat we
steeds kwaliteitsvolle producten blijven produceren.
In jouw team ben je een spilfiguur.
Je coacht onze medewerkers en stuurt bij waar nodig.
Je kan je mannetje staan, anticipeert op eventuele problemen.
Je voert bijkomend ook de vereiste administratieve taken uit.
Voor de opstart zorgen we dat je de producten en de werking van de verschillende productielijnen
leert kennen.
Profiel
Opleidingsniveau:
Min. diploma middelbaar onderwijs (3e graag ASO/TSO) of gelijkwaardig door ervaring.
Vereiste relevante ervaring:
Een eerste ervaring als leidinggevende in een voedingsbedrijf of industriële omgeving is een vereiste.
Vereiste Talenkennis:
Nederlands: zeer goed
Functiecompetenties:
- Je bent in staat nauwkeurig te werken en efficiënt te organiseren.
- Je beschikt over stevige communicatieve vaardigheden.
- Je werkt pro-actief en kan probleemoplossend denken.
- Je bent een teamplayer.
Onze organisatie
The Belgian Chocolate Group heeft een zeer vlakke opbouw, waarin direct en open gecommuniceerd
wordt. We willen onze medewerkers een prettige, enthousiaste werkomgeving bieden waarin ieder
zich verder kan ontwikkelen.
Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris in verhouding met je ervaring en capaciteiten.
Interesse?
Neem de uitdaging aan en mail je CV naar ns@thebelgian.com
Meer info? Contacteer Noor Schepens, HR-manager, 0472/11.38.10

