
Je bent verantwoordelijk voor de werkverdeling van een 15-tal technische werknemers in onze
afdeling die instaat voor de montage & afwerking, de herstellingsafdeling en schilderafdeling
Je staat in voor de algemene coördinatie en stelt de planning op van de werkplaats en de lakkerij
Je bestelt de onderdelen voor nieuw te bouwen vrachtwagen constructies
Je voert eindcontroles uit op nieuwe voertuigen, neemt foto's van realisaties en staat in voor het wegen
Ook het keuringsklaar afwerken van voertuigen behoort tot jouw takenpakket

Je hebt een grote affiniteit met vrachtwagens en opleggers en sterk technisch en constructief inzicht
Je bent niet enkel een ervaren technieker maar bovenal ben je een echte coach, empathisch ingesteld,
met jouw mensgerichte aanpak kan jij een team aansturen, motiveren en naar een hoger niveau tillen
Je bent altijd nét dat ene stapje sneller van inzicht waardoor jij de geknipte persoon bent om te
anticiperen, de planning hierop af te stemmen en de werkverdeling efficiënt in goede banen te leiden
Je bent uiterst klant- en servicegericht en kan je vlot uitdrukken t.o.v. klanten i.f.v. nieuw te realiseren
constructies of bedrijfswagen inrichtingen
Je hebt oog voor detail, bent goed georganiseerd en resultaatgericht
Je neemt graag het voortouw, bent plichtsbewust en hebt verantwoordelijkheidszin
Je hecht veel belang aan orde, netheid, kwaliteit en veiligheid
Je hebt een flexibele mindset, speelt kort op de bal, houdt van uitdagingen en bent stressbestendig
Rijbewijs C is handig en kennis van Engels en/of Pools is een pluspunt

Functieomschrijving: 

Profiel: 

Ons aanbod: 
Je komt terecht in een bloeiend bedrijf en werkt vanuit onze vestiging in Kortrijk (Heule) waar je wordt
omgeven door enthousiaste collega’s bij wie je steeds terecht kan voor advies. We bieden jou ruimte voor
initiatief en zelfstandigheid. Bovendien zijn er tal van doorgroeimogelijkheden. Je kan rekenen op een vast
contract gekoppeld aan een aantrekkelijk salaris in verhouding met jouw ervaring en capaciteiten alsook
extra legale voordelen inclusief bedrijfswagen.

Hebben wij jouw interesse opgewekt?
Stuur je motivatie en cv door naar stephanie@alumac.be of contacteer ons op 056 66 25 95

ALUMAC construct is als COP erkend carrosseriebedrijf gespecialiseerd in de opbouw
en inrichting van vracht- en bestelwagens. Maatwerk is een belangrijke troef.
Jaarlijks bouwen we meer dan 600 voertuigen op. We vormen 1 sterk team met
ASTEMAC en AMC parts. Omwille van onze snelle groei zoeken wij een nieuw
enthousiast talent om mee te bouwen aan onze toekomst.  

WERKPLAATS 
VERANTWOORDELIJKE


