
Ben jij uit het juiste hout gesneden?

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar hr@rubiomonocoat.com met de vermelding 
“Teamleader Picking & Packing” en dan hoor je snel van ons. Succes! 

TEAMLEADER PICKING & PACKING
 
Zin om te werken in een jonge multinational met familiaal karakter in volle ontwikkeling? Klaar om leuke 
collega’s te leren kennen en mee te zorgen voor een aangename groepssfeer? Dan is het ecologische Rubio 
Monocoat in Izegem (West-Vlaanderen) een goede keuze!

We produceren milieuvriendelijke oliën voor houtbescherming en -kleuring voor binnen, buiten en 
industrie. We zijn 100% “made in Belgium” en naast ons hoofdkantoor in Izegem zijn we actief in 82 
landen. Door onze continue groei zijn we op zoek naar een Teamleader Picking & Packing om mee te stap-
pen in ons succesverhaal!

Functie
 › Je neemt de dagdagelijkse leiding van een team van ca. 10 personen met volgende taken: 
-> Orderpicking: gaande van grote palletzendingen tot kleine webshoporders. 
-> Kwalitatief verpakken en klaarzetten voor verzending.

 › Je staat in voor het oplossen van kleine technische problemen.
 › Je zorgt voor een goede opleiding en begeleiding van nieuwe mensen.
 › Je maakt de personeelsplanning op (verdeling arbeidskrachten, verlofregeling, …) in overleg met de 
Production Manager.

 › Je houdt evaluaties van jouw team in samenspraak met de Production Manager.
 › Je detecteert kwaliteitsproblemen en volgt die verder op.
 › Je denkt na over verbetervoorstellen en houdt regelmatig interne audits.

Profiel
 › Je hebt minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie in een productieomgeving.
 › Je hebt minimum een bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 › Je hebt een open communicatie waarbij je fouten/problemen/moeilijkheden meteen signaleert.
 ›  Je bent organisatorisch sterk.
 ›  Je hebt een dynamische en flexibele ingesteldheid. 

Wat we bieden
 › We bieden je uitdagende voltijdse functie aan met een marktconform loon en extralegale voordelen.
 › Je komt terecht in een jong en dynamisch bedrijf in volle groei mét een leuke werksfeer.
 › Mogelijkheid tot doorgroeien op termijn.
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