Meestergast lasser met passie voor landbouw (Dagregime - Ieper - M/V)

Spinnekop, gelegen te Ieper, is een familiaal bedrijf met ongeveer 45 medewerkers, die
binnen een kleine, dynamische, no-nonsense productieomgeving samenwerken.
Wij bouwen machines voor de groenteverwerkende industrie en de landbouw, van eerste
ontwerp tot volledige afwerking. Wij bieden steeds maatwerk voor zowel kleine als grote
projecten. Serieproductie is eerder uitzondering. Spinnekop staat garant voor service,
expertise en flexibiliteit.
Algemene info: https://www.spinnekop.be/

Functieomschrijving -jouw verantwoordelijkheden
➢ Jij bent verantwoordelijk voor de Inox las/montage-afdeling en stuurt een team van
15 collega’s aan
➢ Jij staat in voor de planning van de productie in de lasafdeling en de zandstraalcabine
➢ Jij zorgt voor een correcte administratie van productiebonnen en bent
verantwoordelijk voor het voorraadbeheer
➢ Jij werkt nauw samen met andere verantwoordelijken op gebied van planning en
uitvoering, ook de geldende veiligheidsvoorschriften bewaak jij
➢ Naast operationeel leidinggeven steek je zelf mee de handen uit de mouwen

Profiel -jouw kwaliteiten
● Je hebt min. een opleiding metaalbewerking of lassen
of min. 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
● Je kan TIG- en halfautomatisch-lassen (80-20% verdeling)
● Je kan perfect plan lezen
● Efficiëntie en gedrevenheid zitten in jouw bloed
● Je kan goed in teamverband werken en draagt bij aan een positieve werksfeer
● Je werkt oplossingsgericht
● Je neemt graag verantwoordelijkheid, levert kwalitatief en gestructureerd werk af

Aanbod -wat Spinnekop jou biedt?
We bieden een gevarieerde job in een dynamische KMO met vlakke structuur. Je staat dicht
bij de zaakvoerders en ontwikkelt een brede kijk op de bedrijfsvoering.

Je krijgt volop kansen om initiatieven te nemen, jezelf te ontwikkelen en jouw sterktes
verder uit te bouwen. Bij Spinnekop spreken mensen mensen, ben je geen nummer en
wordt iedere inspanning ook in realiteit gezien.
We werken in een 39-uren week, waardoor je 6 extra vakantiedagen opbouwt.
Het bedrijf is gelegen op een toplocatie binnen hartje Ieper, op een kwartiertje wandelen
van de Grote Markt en met een vlotte verbinding naar de autosnelweg.

Waar en hoe solliciteren?
Reageer naar Yves Thiers op jobs@spinnekop.be of op 057 20 21 86.

