Vacature Meewerkend Voorman
Op zoek naar een nieuwe uitdaging als meewerkend voorman?
Of ben jij een manusje-vanalles op zoek naar doorgroeimogelijkheden?

Amisel Metaal gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van producten en
onderdelen gemaakt van staal of RVS is op zoek naar versterking. Ter uitbreiding van het team is
Amisel Metaal op zoek naar een enthousiaste, meewerkend voorman!
Als meewerkend voorman staat je een veelzijdige en afwisselende functie te wachten.
Je werkt samen met je team van 12 collega’s en co rdineert hun werk zodat de productie in
goede banen verloopt. Naast het leidding geven neem je ook andere werkzaamheden voor
je rekening.
In atelier bevinden zich een aantal bewerkingsmachines zoals 6 lasrobots, lasapparatuur,
plooibanken, persen, lasersnijden,zagen…Jij programmeert en bouwt deze machines om
zodat ze productieklaar zijn. Je bevoorraad onderdelen en voert afgewerkte producten naar
het magazijn met behulp van een heftruck. Bij storingen neem je initiatief om deze op te
lossen, waardoor je een machinestilstand tot een minimum beperkt. Regelmatig voer je
kwaliteitscontroles uit op de gestelde kwaliteitseisen.
Tevens zorg je voor een ordelijke en overzichtelijke werkruimte.
Je zorgt steeds voor een open en duidelijk overleg naar je team alsook naar de zaakvoerders.
Zo biedt je ondersteuning aan de zaakvoerders en licht hen steeds de gang van zaken toe.
Wie ben jij?
Onze meewerkend voorman is leergierig en weet van aanpakken.
Jij kan ervaring voorleggen in een soortgelijke functie als meewerkend voorman.
Beschik jij over de nodige ervaring met bovenstaande bewerkingsmachines maar nog niet als
leidinggevende? Ben je overtuigd van jouw leidinggevende capaciteiten? We maken graag
kennis met jou. Je deinst er niet voor terug verantwoordelijkheid te nemen.
Indien je bijkomend ervaring hebt met het besturen van een heftruck, heb je een pluspunt.
Je bent een vindingrijk persoon en weet je team te motiveren als het moeilijk wordt.
Onze nieuwe collega denkt steeds in oplossingen!
Je denkt mee over verbeteringen en helpt de werknemers zich goed te kunnen ontwikkelen.
Wat bieden wij?
Je komt terecht in een authentiek metaalbedrijf met een team van 12 collega’s.
Door het bescheiden team cre ren we een leerrijke werkvloer, een hands-on mentaliteit wat
de collegialiteit verhoogd.
Een groot voordeel voor zowel de productiviteit alsook voor de werksfeer.
Je werkt in dagdienst! Maandag tem donderdag van 7u30 – 17u00 en op vrijdag tot 15u00.
Flexibiliteit in begin en eindtijden is bespreekbaar.
Jaarlijks telt je verlofteller op ruim 26 verlofdagen + adv dagen die je naar keuze kan
opnemen buiten het collectief verlof.
Nieuwsgierig? We vertellen je graag meer tijdens een persoonlijk gesprek.
Een gevarieerde fulltime job in een authentiek metaalbedrijf met een familiaal karakter.
Een competitief salarispakket in functie van jouw expertise en op tijd en stond een leuk
bedrijfsuitje en een enthousiast team die je met open armen zal ontvangen!

We komen graag met je in contact!
Bel naar: 0495 – 49 41 21 en vraag naar Mark of mail naar: m.govers@amisel.nl

