TEAM LEADER PRODUCTIE ZWEVEGEM (M/V)

“There are two things someone never forgets: his first l ove and his first cigar”

(John Bain).

Bij J. Cortès Cigars kunnen we hiervan meespreken.
Sterker nog, ons West-Vlaams familiebedrijf combineert de twee. Al 95 jaar staat liefde voor de sigaar hier
centraal. Met een jaarproductie van meer dan 500 miljoen sigaren en commerciële activiteiten in meer dan
80 landen is J. Cortès Cigars dé autoriteit op gebied van de Belgische sigarenexport en een wereldspeler
in de sector. Onze verpakkings afdeling te Zwevegem is op zoek naar een Team Leader productie om het
team te versterken.

TEAM LEADER PRODUCTIE ZWEVEGEM (M/V)
We zijn op zoek naar een gedreven eerste lijn verantwoordelijke die ervoor zorgt dat de dagelijkse werking
op de vloer efficiënt verloopt.
Je takenpakket bestaat voornamelijk uit :
•

Opvolging van de productie :
- begeleiden van de productie bij opstart
- problemen helpen oplossen met de operatoren en/of de technische dienst
- voorstellen tot optimalisaties die de performantie ten goede komen
- proces parameters en handelingen vastleggen in werkinstructies zodat deze geborgd zijn

•

Kwaliteit
- kwaliteit controle bij opstart van elk order
- nakijken van de BOM en correcties doen indien nodig
- uitwerken van de data in de tablets

•

Opvolging personeel productie en order picking:
- opmaak personeel planning
- iedereen inzetten zoals gepland
- bij stilstanden mensen herinzetten zodoende optimaal rendement te behalen

Profiel :
•
•
•
•
•

Je bent hands on en flexibel
Orde en netheid vind je evident
Je neemt je verantwoordelijkheid
Ervaring in een productie omgeving is een plus punt
Kennis van PC (Outlook en Excel)

Wat bieden wij :
•
•
•

Een uitdagende job in een stabiel en familiaal bedrijf
Scholing on-the–job
Aangename werkomgeving met volgende waarden :
Commitment – Open minded – Respect – Team spirit – Entrepreneurship & Strong Professionalism

Interesse? Stuur je brief met CV naar anne-aymone.bourgois@jcortes.com.

