
Verantwoordelijke Conservering

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 beschikt minimaal over een bachelor diploma en hebt interesse voor staalbouw.
Jouw analytische competentie en drive stellen je in staat om zelfstandig doelstellingen op te stellen.
Je bent communicatief sterk en beschikt over de nodige overtuigingskracht en leidingevende 
capaciteiten.
Van nature weet je om te gaan met stress en je stelt jezelf dan ook zeer flexibel op in het behalen
van dagelijkse deadlines en doorvoeren van planningswijzigingen.
Een eerste relevante ervaring als verantwoordelijke in een productieomgeving is een pluspunt.Een eerste relevante ervaring als verantwoordelijke in een productieomgeving is een pluspunt.
Je kan vlot overweg met MS Office.

Na een doorgedreven opleidingsperiode waarin je vertrouwd wordt gemaakt met de interne organisatie
en afwikkeling van onze conserveringsafdeling, word je betrokken in de dagdagelijkse coördinatie 
en maak je deel uit van het aansturingsteam van de productie.
Je plant en organiseert de werkzaamheden van de conserveringsafdeling en je hebt hierin 
een breed en uitdagend takenpakket met volgende focusgebieden:

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

Je kan deel uitmaken van een internationaal gerenommeerd bedrijf met een grote knowhow in het 
domein van complexe staalbouw en wordt medeverantwoordelijk voor een belangrijke schakel 
in de productieketen.
We bieden een uitdagende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid en ondersteunen je 
met diverse opleidingen.
Interessante doorgroeimogelijkheden in een onderneming met naam en faam in de sector.
Een aantrekkelijk salaris met bijhorende extralegale voordelen.Een aantrekkelijk salaris met bijhorende extralegale voordelen.

















Realisatie van korte en lange termijnplanning op de werkvloer.
Voorraadbeheer.
Integraal overzicht van efficiëntie en kosten.
Controle van de kwaliteit van de geproduceerde onderdelen.
Bewaking van rendement van de medewerkers.
Processen continu verbeteren.
Actueel houden van masterdata in de (ERP) systemen.Actueel houden van masterdata in de (ERP) systemen.
Meewerken aan verbetertrajecten en integrale projecten.











