BVBA Bourdeaud’hui is op zoek naar een gemotiveerd en enthousiast medewerker die als
PLANNINGSVERANTWOORDELIJKE ons team wil komen versterken.
Als planningsverantwoordelijke ondersteun je onze calculators, werkvoorbereiders en projectleiders
op administratief en technisch vlak. Je bent voor hen een centraal aanspreekpunt en belangrijke
spilfiguur. Het is dan ook jouw taak om actief naar hen te luisteren, vlot en duidelijk te communiceren,
hen advies te verlenen, anticiperen op hun noden en oplossingen voor te stellen waar nodig. Mede
ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de werkvoorbereiders, maakt hun planning op en
stuurt hen bij indien nodig. Daarnaast ben je organisatorisch sterk en word je ingeschakeld als
verantwoordelijke voor de planning van de productie, de plaatsingsdienst evenals de financiële
planning. Je zorgt voor een langetermijnplanning die je vlot opmaakt via ons planningsprogramma:
‘Visual Planning’. Ook ga je na of de planning haalbaar en logisch is opgebouwd voor uitvoering.
Bovendien neem je wekelijks deel aan de planningsvergadering en verwerkt de verkregen info op een
proactieve manier. Je bent dus als het ware een echte teamplayer die houdt van denkoefeningen
waarbij je verschillende zaken op elkaar dient af te stemmen.

Profiel
-

Je bent gestructureerd en werkt geordend
Je hebt oog voor detail
Je denkt probleemoplossend
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid
Je bent ondernemend
Je kan besluitvaardig handelen
Je kan leiding geven
Je bent stressbestendig
Je bent flexibel
Je bent technisch sterk
Je hebt ervaring in de schrijnwerkerssector

Ons aanbod
Wij bieden je een boeiende functie met uitdagende en afwisselende projecten in een jong en
dynamisch bedrijf met doorgroeimogelijkheden. Het team waarin je terecht komt bestaat uit jonge
gemotiveerde mensen die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben. We staan open voor
zelfstandig werken met een eigen visie en eigen inbreng. Communicatie en open staan voor
nieuwigheden vinden we heel belangrijk opdat we ons bedrijf verder kunnen laten groeien.
Contact:

Daphne Stoebel
0470/28 49 60
daphne.stoebel@jostnv.be

Graag tot binnenkort,
Met vriendelijke groet.
Bourdeaud'hui BVBA
Astridlaan 181 b2
9500 Geraardsbergen

Tel: 054/433 533
Fax: 054/433 534
Bourdeaudhui@jostnv.be
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