PRODUCTIELEIDER PREFAB
Bouw jij mee aan de toekomst?

Artes Prefab is de interne productieafdeling van de Artes Group en voorziet haar zusterbedrijven Artes Depret,
Artes Roegiers en Artes TWT van prefabbeton.
Locatie: Kruibeke.
Jouw uitdaging:

Als productieleider ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en de kwaliteit van onze prefab afdeling.
Dit houdt onder meer in:
• Leiding productieapparaat:
Je zorgt voor de aansturing van de arbeiders, bestaande uit bekisters en vlechters. Je geeft dagelijks
duidelijke instructies over de uit te voeren werken en stuurt bij waar nodig. Je geeft constructieve feedback,
motiveert jouw medewerkers en bent hun eerste aanspreekpunt bij moeilijkheden
• Planning:
Het is jouw taak om de opgemaakte planning te bewaken. Je gaat hiervoor goed georganiseerd te werk,
maakt duidelijke afspraken en treft de nodige voorbereidingen voor de uit te voeren werken. Je overlegt
regelmatig met de prefab-verantwoordelijke en de werkvoorbereider over deze planning en mogelijke
aanpassingen ervan
• Kwaliteitscontrole:
Je bent permanent aanwezig op de werkvloer en controleert nauwgezet de kwaliteit van de werkzaamheden
én de kwaliteit van onze eindproducten. Hierdoor kan jij tegenover onze zusterbedrijven met een gerust hart
garant staan voor de hoge kwaliteit van onze elementen
Jouw gereedschapskist:

• Idealiter ben je in het bezit van een bachelor in de bouwkunde
• Je hebt reeds een eerste gelijkaardige werkervaring in de ruwbouw/prefab/bekisting achter de rug
• Je kan gemakkelijk communiceren met verschillende partijen en doet dit op een assertieve en
enthousiasmerende wijze
• Je bent een geboren organisator en kan makkelijk het overzicht bewaren in complexe situaties
• Je woont in de regio en bent perfect Nederlandstalig
Onze bouwstenen:
WERKEN BIJ ARTES IS...
THUISKOMEN in een DYNAMISCHE werksfeer – met VERTROUWEN communiceren –

blijven GROEIEN naast de beste MENTOR – op UITDAGENDE projecten –
met tijd voor TEAM, SPORT en ONTSPANNING
• Op je eerste werkdag krijg je een mentor toegewezen die je bijstaat en begeleidt. We dompelen je ook
meteen onder in een op maat gemaakt opleidingstraject (Artes Academy)
• Je komt terecht in een groep dynamische collega's. Geen enkele werkdag wordt dezelfde
• Je werkt in een standaard dag regime met een uurrooster van 7u tot 16u
• Je geniet van 32 vakantiedagen (VT), vastgelegd volgens het collectief bouwverlof
• Uiteraard aangevuld met een aantrekkelijke verloning

