Surrendering?
We keep taking one step further,
because we’re always curious
about what lies ahead.
Going beyond boundaries.

Productiespecialist Compounding (m/v)
Onze compounding plant in Antwerpen (Zwijndrecht)
zoekt een collega die zijn of haar hart en ziel kwijt kan in
het optimaal laten verlopen van ons productieproces
Op zoek naar een leerrijke positie in productie om je
carrière in gang te trappen of verder te stimuleren?
In de rol van productiespecialist vorm jij een belangrijke
schakel in het goed laten draaien van onze productielijnen.
Jouw bijdrage heeft een directe impact op de hoge kwaliteit
van onze producten voor de draad- en kabelindustrie, die in
volle opmars is. Je leert het productieproces door en door
kennen, waardoor je op termijn ook kan groeien naar andere
rollen. Je komt terecht in een dagfunctie en wordt de eerste
maanden voorzien van de nodige opleiding om de rol tot
een succes te maken.
Onze technologiën en producten zijn in continue
ontwikkeling. Dankzij de volgende taken draag jij hier toe
bij:
- Je bent verantwoordelijk voor het sturen, opvolgen
en verbeteren van productiegerelateerde activiteiten
om op een doeltreffende manier de KPI’s inzake
veiligheid, milieu, productiviteit, kwaliteit en planning te
verwezenlijken.
- Je assisteert bij het verbeteren en onderhouden van de
productie-installaties om de competitiviteit ervan te
vrijwaren.
- Je neemt een coördinerende rol op met verschillende
interne partijen: planning, onderhoud, product owners,
shift teamleaders, etc. Daarnaast kom je ook in contact
met externe leveranciers en klanten bij o.a. bezoeken of
audits.
- Je levert verbetervoorstellen met als doel de plant te
ontwikkelen en leefbaar te houden op lange termijn.
Je draagt eveneens bij tot de opvolging van nieuwe
projecten.
Ben jij degene die ervoor zorgt dat alles op rolletjes loopt
en heb je een fascinatie voor productieprocessen?
Dat verwachten we eveneens van onze productiespecialist.
Verder ben je in het bezit van een bachelor of

masterdiploma in een technische richting (chemie,
elektromechanica, ...). Ervaring in de chemie vormt een
pluspunt maar een gezonde dosis gezond verstand vinden
we minstens even belangrijk. Structuur aanbrengen,
prioriteiten stellen en stressbestendigheid behoren tot
jouw sterkste talenten. Veilig en kwalitatief werken geef
je zonder uitzondering voorrang. Je legt vlot interne en
externe contacten dankzij je sterke communicatieve
vaardigheden. Je bevlogenheid om een goed resultaat op te
leveren maakt je een meerwaarde voor het team. Je spreekt
vloeiend Nederlands en Engels. Tot slot kan je vlot overweg
met standaard IT applicaties zoals Microsoft Office.
Hoe solliciteren?
We kijken ernaar uit om je online sollicitatie te ontvangen.
Gelieve je CV en motivatiebrief toe te voegen. We behouden
ons het recht voor om deze vacature af te sluiten van zodra
we voldoende geschikte CV’s hebben ontvangen.
Voor meer gedetaillerde informatie kan je de recruiting
manager, Marc De Vleeschhauwer (0032 3 250 8830)
contacteren. Voor vragen met betrekking tot je sollicitatie
of het sollicitatieproces kan je contact opnemen met
Talent Acquisition, Karolien Vercauteren
(0032 472 46 62 03).
Over Borealis
Borealis is een toonaangevende producent van innovatieve
oplossingen op het vlak van polyolefinen, basischemicaliën
en meststoffen. Met hoofdzetel in het Oostenrijkse Wenen
stelt het bedrijf momenteel ongeveer 6.600 mensen tewerk
in ruim 120 landen. Borealis boekte een omzet van 7,5
miljard euro en een nettowinst van 1.095 miljoen euro in
2018. Mubadala bezit - door hun holding bedrijf - 64%
van het bedrijf, terwijl de overige 36% in handen is van
het Oostenrijkse OMV, een geïntegreerde, internationale
olie- en gasmaatschappij. In samenwerking met Borouge,
een joint venture met Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC), levert Borealis producten en diensten aan
klanten over heel de wereld. www.borealisgroup.com

