
Ploegbaas schilderafdeling en verzending

Profielomschrijving

Taken

Voor onze vestiging in Hamont zijn wij op zoek naar een

CSM “Steelstructures” NV is één van de belangrijkste Europese bedrijven op het gebied van
hoogwaardige staalconstructies. 
Door de enorme knowhow binnen de firma en het toepassen van de hoogste
kwaliteitsstandaarden zoeken we iedere keer opnieuw de grenzen op van staal in
internationale projecten. 
Hierdoor is CSM in staat om de meest ingewikkelde en technisch hoogstaande projecten
in domeinen als : hoogbouin domeinen als : hoogbouw, bruggen, pretparkattracties, architectonische en industriële
constructies, tot een goed einde te brengen.

Aanbod

Stuur Uw sollicitatiebrief met c.v. naar

www.csm.be

CSM nv - t.a.v. mevr. M. Claassen
Hamonterweg 103
3930 Hamont-Achel
tel : 011 550 309
e-mail : mieke.claassen@csm.be

Discretie gewaarborgd.

Je hebt een sterke persoonlijkheid met leidinggevende capaciteiten.
Je bent een praktisch ingesteld persoon, die nauwkeurig kan werken.
Je bent stressbestendig, flexibel en gaat voor een uitstekend resultaat.
Je hebt een technische vorming.
Ervaring in een gelijkaardige functie en sector is een pluspunt .

Vooreerst doorloop je een doorgedreven opleidingsperiode waarin je vertrouwd geraakt
met de organisatie van het bedrijf, en van de betrokken afdeling in het bijzonder. 
Vervolgens krijg je de verantwoordelijkheid over een tiental medewerkers binnen de schilder- 
en laadafdeling. 

Inhoud functie:

Je rapporteert aan de verantwoordelijke conservering en transport op wiens coaching en inzichten 
je altijd een beroep kan doen.

Een vaste betrekking in een stimulerende en groeiende onderneming. 
Een marktconforme verloning met extralegale voordelen.
Een opleiding on-the-job in een onderneming met naam en faam in de sector. 











Je stuurt een team van stralers, schilders en laders aan zowel op het vlak van rendabiliteit 
als op het vlak van kwaliteit. 
Je bewaakt en realiseert de korte termijnplanning.
Je geeft de eerst aanzet mbt rendement en rendementsverbetering.
Je beheert de grondstoffen, het materieel en en de algemene orde en netheid.
Je gaat de veiligheidsrisico’s na in de omgeving en neemt indien nodig maatregelen.
Je voert de noodzakelijke kwaliteitscontroles uit op de uitgevoerde werkzaamheden. Je voert de noodzakelijke kwaliteitscontroles uit op de uitgevoerde werkzaamheden. 










