SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Teamleader – 2 ploegen
Bedrijfsnaam: Fiege NV
Uiterste sollicitatiedatum: 15/11/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Als teamleader ben je verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de medewerkers
binnen de toegewezen afdeling:
Je verantwoordelijkheden omvatten volgende taken:
- Je staat in voor een vlotte ploegoverdracht en opstart van de medewerkers binnen jouw
afdeling, en begeleidt hen waar nodig bij de uitvoering van hun taken. Je bent een eerste
aanspreekpunt.
- Je bewaart het overzicht op de afdeling tijdens de shift, maar werkt ondertussen operationeel
mee.
- Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bijsturen van de werkplanning van de afdeling
volgens de operationele behoeften.
- Je bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van arbeidspresaties op de
werkstaten van je medewerkers.
- Je werkt nauw samen met je supervisor door relevante informatie te delen en de supervisor
op de hoogte te houden van speciale issues.
- Je bespreekt op regelmatige tijdstippen de productiviteitscijfers met je medewerkers en
motiveert hen om deze steeds te verbeteren.
- Je waakt over de algemene orde en netheid in het magazijn, en het respecteren van de
veiligheidsrichtlijnen.
- Je bent bereid tot werken in een 2-ploegenstelsel (afwisselend vroege/late)
- Je combineert sterke operationele kennis met de vaardigheid om de juiste prioriteiten te
kunnen stellen.
Daarnaast heb je zin voor initiatief en kan je zelfstandig werken.
- Je bent flexibel ingesteld en in staat om informatie op correcte en duidelijke wijze over te
brengen aan medewerkers.
- Een marktconform salarispakket, aangepast aan kennis en ervaring.
- En gevarieerde, operationele functie binnen een dynamische, logistieke omgeving in volle
expansie.
Indien je interesse hebt, aarzel niet ons te contacteren via fiege@asap.be of op het nr
0475/75.13.46
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