Paccor Belgium, gelegen in Oud-Turnhout, is als onderdeel van de internationale Paccor Group een
vooraanstaande producent van eigentijdse kunststofverpakkingen voor de voedingsindustrie. Dankzij
doordachte investeringen, een uitgebreid modern machinepark en een dynamisch team van hechte
collega’s zijn we alleen een solide, duurzame partner voor onze klanten maar meer dan ooit ook een
people- en waarde-gedreven organisatie .
Hierdoor kijken we uit naar een gedreven(m/v):

PRODUCTIESUPERVISOR
People Manager
Als productiesupervisor ligt je focus op het people management van onze drie productieafdelingen. Door
je actieve aanwezigheid op de vloer, zorg je ervoor dat elk team gemotiveerd en goed opgeleid aan de
slag kan. Zo ben je de verbindende factor tussen meer dan 100 gedreven medewerkers, de planning, de
technische coördinatie en de productiemanager. Je bent een mentor voor onze 9 ploegleiders en
moedigt hen aan om met hun volcontinue ploegen efficiënt, veilig en kwalitatief de kpi’s na te streven.
Waar nodig werk je projectmatig en in samenspraak met hen aan verbeteringen. Kortom, je draagt actief
bij aan de teamspirit en vertaalt dagelijks op een inspirerende manier het beleid naar de vloer.

Profiel:
• Je kan terugblikken op succesvolle ervaring als peoplemanager, bij voorkeur in een
productieomgeving.
• Je getuigt van een bachelor werk- en denkniveau en bent een echte positivo.
• Je hebt een aanstekelijk enthousiasme en pragmatische stijl van aanpakken.
• Je denkt in oplossingen. Zo sta je ook op organisatorisch vlak sterk in je schoenen.
• Je toont een sterke betrokkenheid t.a.v. je medewerkers. Je dynamisme en flexibiliteit spreken
voor zich.

Ons aanbod:
Je komt terecht in een aangename, mensgeoriënteerde en dynamisme werksfeer. We zijn een
gevestigde waarde binnen een expansieve bedrijvengroep. Naast een mooie werkzekerheid kan je
hierdoor rekenen op ruimte voor initiatieven en ideeën. Naast een degelijke opleiding en goede
ondersteuning staan we garant voor een competitief salaris met een uitgebreid pakket aan extralegale
voordelen waaronder firmawagen, glijtijd, 12 adv-dagen, maaltijdcheques, groeps- en
hospitalisatieverzekering,…

Is deze functie iets voor jou? Stuur dan je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be, t.a.v. Pieter
Gaukema. Je kan rekenen op onze discretie.

