Libeco is de grootste vlasweverij in België en behoort tot de top drie producenten van linnen in
Europa. Het familiebedrijf is gevestigd in Meulebeke en werd gesticht in 1858. Onder de naam Libeco
Fabrics produceert men stoffen voor de industrie zoals meubel-, gordijn-, kledijstoffen en technisch
textiel. Libeco Home vervaardigt afgewerkte linnen producten zoals bed-, tafel- en keukenlinnen en
interieurdecoratie. Een hoogstaande kwaliteit is naast lokaal en duurzaam produceren het belangrijkste
onderdeel van Libeco’s missie. Sinds 2006 draagt men de titel Hofleverancier en in 2014 verkreeg de
weverij het CO2-neutraal label. Momenteel zijn we voor Libeco op zoek naar een Productiedirecteur.

Productiedirecteur

(5000)

Functie: Als productiedirecteur ben jij de eindverantwoordelijke voor de volledige organisatie
van de productie. Je stuurt 6 teamverantwoordelijken aan die op hun beurt samen aan een 150-tal
productiemedewerkers leiding geven. Je volgt de productieplanning nauwgezet op om deze tijdig bij
te sturen. Je beheert, coördineert en evalueert alle productieactiviteiten tegenover de vooropgestelde
kwaliteit, deadlines, KPI’s en het beoogde rendement. Je werkt nauw samen met de afdelingshoofden
van de andere divisies. De focus van de job ligt op de productie zelf. Om een goede voeling te krijgen
met de vloer, ben je meer dan de helft van de tijd aanwezig in de weverij. Je bent ook betrokken bij de
personeelsplanning. Je bent steeds op zoek naar mogelijkheden om de efficiëntie en werking van de
productie te verbeteren en werkt hiervoor nauw samen met de procesingenieur.
Profiel: Je hebt ervaring met het aansturen van medewerkers en beschikt over bewezen leidinggevende
capaciteiten waarbij je jouw verantwoordelijkheid neemt. • Je beschikt over een relevante ervaring en
kennis van de textielsector. • Je bent proactief, dynamisch en hands-on ingesteld. • Je hebt inzicht en
voeling met productie en medewerkers. • Je bent resultaatgericht en houdt van duidelijke communicatie.

Verder zoeken wij ook nog een
marketingverantwoordelijke
en een internal sales.

Ons aanbod: Je mag rekenen op een aantrekkelijke verloning, firmawagen en extralegale voordelen.
• Je komt terecht in een stabiel bedrijf met wereldfaam dat respect heeft voor het milieu en een continue
focus op verbetering. • Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid
• Een professioneel team met een intrinsieke passie voor linnen.
Interesse? Stuur jouw cv naar kim@aanwervingshuis.be. - 056/225.880 www.aanwervingshuis.be. Deze functie wordt exclusief behandeld door
Aanwervingshuis.

