Vacature
Manufacturing our future

Jobtitel: Maintenance Responsible PC (voltijds – contract onbepaalde duur)
Plaats: McBride Personal Care Ieper
McBride is de meest vooraanstaande leverancier van huishoudelijke, textiel- en persoonlijke
verzorgingsprodukten in Europa. Onze klanten zijn de grootste en meest succesvolle Europese
distributiehandelaars. Onze vijfduizend collega’s in 17 productieplants en diverse vestigingen in 10 landen
dragen bij tot het maken van McBride als een succesvolle en spannende plek om te werken.
De formule voor ons succes is gebaseerd op de bedrijfsprincipes: communicatie, betrokkenheid, leiderschap
en teamwerk.
Voor onze productiesite Personal Care in Ieper, zijn we momenteel op zoek naar een Maintenance
Responsible PC.
Jouw verantwoordelijkheden zijn:
Als Maintenance Responsible sta je in voor het functioneel leiden en organiseren van de onderhoudsafdeling
en hierbij zijn jouw hoofdtaken, in functie van:
Productieprocessen
 Technische interventies: je bent verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van de technische
resources met als doel het hebben van betrouwbare en veilige produktieprocessen en dit door het:
o Oplossen van storingen aan en herstellen van machines
o Analyseren van deze storingen in functie van de uitvoering van het preventief
onderhoudsplan
o Uitvoeren van werkbons op basis van door jouw opgevraagde offertes, geplaatste
bestellingen van materiaal
en dit samen met je team techniekers, waarvan jij de leidinggevende bent.
 Projectwerk: jij bent de expert op het vlak van techniek die jouw kennis deelt met de afdelingen als
input voor het nemen van beslissingen rond investerings- en verbeterprojecten (oa bij aankoop van
nieuwe machines). Daarna voer je de projecten samen met je team uit, rekening houdend met het
vooropgestelde budget en binnen het bepaalde SMED-, TPM-, 5S-kader.
 Opleidingen: Je maakt de opleidingsplannen voor operatoren. Je bent in staat de kennis en
vaardigheden van de operatoren, nadat hun opleiding is voltooid, te evalueren.
 Documentatie:
o Je ontwikkelt, actualiseert en standaardiseert machinehandleidingen.
o Je houdt procedures en werkinstructies up-to-date.
Algemeen onderhoud
Onderhouden van alle mechanische en elektrische installaties van de vestiging PC
Jouw profiel:
Studies en werkervaring
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Bij voorkeur :
- Je bezit een diploma Industrieel Ingenieur electro-mechanica of gelijkwaardig door technische ervaring,
gecombineerd met leidinggevende vaardigheden.
- Een ruime ervaring als technieker in een produktie-omgeving is een pluspunt.
- Je hebt ervaring met Opextechnieken (TPM, PO, SMED,…) en de uitwerking en coördinatie van
projecten.
Andere technische competenties
- Je beschikt over een goede kennis van zowel het Nederlands, Frans als Engels.
- Je hebt een goede kennis van MS Office. Kennis van SAP (of ander ERP systeem) en AutoCad is een
plus.
- Kennis van OPEX/Lean Manufacturing is een voordeel.
Rolspecifieke competenties
Eigenaarschap, project management, probleemoplossend denken, resultaatgericht, trainingsvaardigheden,
communicatief.
Ons aanbod
McBride biedt je een boeiende en uitdagende functie binnen een dynamisch team. Je krijgt na een
opleidingsperiode, ruime verantwoordelijkheden en autonomie. McBride voorziet in een competitief loon,
aangevuld met extra legale voorwaarden.
Interesse?
Stuur jouw cv naar : McBride NV, Cindy Verkruysse, HR Officer Paddevijverstraat 47-49, 8900 Ieper.
Tel.: +32 (0)57 22 83 50, email: cindy.verkruysse@mcbride.eu

