Onze opdrachtgever (Provincie Limburg) is een middelgroot productiebedrijf en de Belgische
site van een toonaangevende en beursgenoteerde internationale groep, wereldwijd actief op
meer dan 50 locaties. De producten van de Belgische vestiging worden vnl. verdeeld in
Scandinavië, Duitsland, Franrijk, Groot-Brittannië en de Benelux.
Met het oog op de opvolging van de huidige Plant Manager die volgend jaar op pensioen
gaat, zijn wij vandaag op zoek naar een ervaren :

PLANT GENERAL MANAGER
Functie :
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Als hoofd van het managementteam ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
realisatie van het operationeel site-beleid conform de vooropgestelde
groepsobjectieven.
Je staat in voor het leiden en sturen van de activiteiten van de site en van de
verschillende afdelingen : Production, Maintenance, Plant Engineering, QHSE, Proces
Reliability, Finance, HR, ICT, Purchasing & Warehouse.
De financiële resultaten, KPI's en operationele targets van de site worden door jou
nauwlettend opgevolgd en correct gerapporteerd op groepsniveau.
In een transitieperiode sta je mee garant voor continuïteit en een vlotte overdracht.
Je staat persoonlijk in voor het bewaren van een goed sociaal werkklimaat en voor
het versterken en promoten van de veiligheidscultuur.
Als vertegenwoordiger van de site ben je het aanspreekpunt voor externe relaties en
zorg je voor het opbouwen en uitdragen van een positief imago van de onderneming.
Als leidinggevende besteed je veel aandacht aan coaching en aan het optimaliseren
van de motivatie en prestaties van jouw directe en indirecte medewerkers.
Je ziet zorgvuldig toe op het naleven van de procedures en voorschriften op het
gebied van veiligheid, kwaliteit, milieu, orde en netheid.
Op basis van een grondige analyse van de werkzaamheden van de plant, initieer en
realiseer je verbeterprojecten die de continuïteit, efficiëntie, veiligheid en
winstgevendheid van de site op korte en lange termijn optimaal waarborgen.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Managing Director van de groep.

Profiel :
•

•

Voor deze koersbepalende Senior Executive Management functie kijken wij uit naar
kandidaten met liefst een hogere technische of economische opleiding (bvb. Master
in de Ingenieurs- of Industriële Wetenschappen, Handelsingenieur) en idealiter een
bijkomende MBA of gelijkwaardige management kwalificatie.
Je hebt een succesvolle en relevante ervaring als Plant/Factory of Operations
Manager of vergelijkbare leidinggevende functie in een middelgrote manufacturing
of productie omgeving, bij voorkeur binnen een grotere Europese groep.
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•
•
•

•
•
•
•

Je bent goed vertrouwd met de organisatie en werking van een productiesite en
beschikt over een diepgaande kennis van productiemanagement, productietechnologie en HSE. Je bent tevens sterk in planning en in algemene bedrijfsvoering,
-procedures en -voorschriften.
Je hebt een gedegen bagage financieel beleid en je bent sterk in budgetbeheer, cost
control en het bewaken van KPI's.
Je bent een authentiek en resultaatsgericht leider met impact en uitstraling.
Je bent een inspirerend peoplemanager met een actuele visie op een wendbaar HR
beleid en met de kwaliteiten om medewerkers op alle niveaus te motiveren,
dynamiseren en ontwikkelen.
Je combineert een pragmatische hands-on aanpak en besluitvaardigheid met een
doortastend business acumen en een lange-termijn visie.
Je bent toegewijd, ondernemend en proactief.
Je bent een efficiënt communicator, diplomatisch in overleg en met uitstekende
rapporteringsvaardigheden.
Je bent vloeiend in het Nederlands en het Engels. Een praktische beheersing van het
Frans en eventueel Duits is een bijkomende troef.

Aanbod :
Voor deze belangrijke, veelzijdige en uitdagende Senior Management functie biedt de groep
lange-termijn-perspectieven binnen een soliede, ambitieuze en vooruitstrevende
internationale groep.
Je kunt rekenen op een aantrekkelijk en motiverend salarispakket en bijkomende voordelen
en incentives in overeenstemming met het belang van de functie en jouw bijdrage tot het
resultaat en succes van de onderneming.

Interesse ?
Voor deze functie kan je rechtstreeks terecht bij Search & Selection t.a.v. Mevr. Ilse Pierloot:
i.pierloot@searchselection.com. Solliciteren doe je best door je te registreren op :
www.searchselection.com. Je kiest daarbij de vacature met referentienummer : 13370.
Wij staan borg voor een professionele en confidentiële behandeling van jouw kandidatuur.

