
Ebema verbetert de ruimte: voor bedrijven, overheden én particulieren. We maken buitenruimtes beter. Gezelliger. Slimmer. 
Veiliger. Mooier. Groener. Sterker ... Hiervoor bedenken en ontwikkelen we hoogtechnologische betonoplossingen. Geperst 
of gegoten, van klinker over Megategel tot maatwerk. En dat doen we met hart en ziel. Al sinds 1946. Vandaag hebben we 
een team van 220 mensen in onze vestigingen in Zutendaal en Rijkevorsel.  En een omzet van 48 miljoen euro. 
Zin om mee nieuwe trends te zetten? In een inspirerende omgeving die initiatief en creativiteit stimuleert? Maak ruimte 
in je agenda en solliciteer.

Voor onze vestiging in Zutendaal zoeken we een fulltime Productie-Ingenieur. 

m/v - Zutendaal 

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Ebema. Ter attentie van Jourik Meus, Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal. 
Mailen mag ook: jobs@ebema.be. Meer info nodig? Bel ons op +32 89 61 00 42. 

RUIMTE VERBETEREN

Ebema zoekt...
een ‘Productie-Ingenieur’

People Manager met een centrale rol in het productieproces

Bepalende rol in een procesmatig 
en systeemtechnisch degelijk 
gestuurd productiebedrijf

• Samen met 3 ervaren collega’s ben je 
verantwoordelijk voor de volledige productie  in Zutendaal. 
• Je stuurt een ploeg van ca. 20 personen aan 
in een sterk geautomatiseerde productieomgeving.
• Je coacht, motiveert en evalueert je team van 
productiemedewerkers en tilt hen door je aanpak 
naar een hoger niveau.
• Je zorgt voor de organisatie van de nodige opleidingen 
en bijscholingen.
• Je bewaakt het rendement binnen jouw afdelingen 
en je zorgt voor alternatieve oplossingen bij storingen.
• Je waakt over een correcte toepassing van de geldende 
veiligheidsprocedures en je neemt preventieve maatregelen 
om de veiligheid te garanderen.
• In overleg met de technische dienst zoek je naar proces-
verbeteringen en oplossingen voor technische problemen.
• Samen met de dienst kwaliteit waak je over 
de productkwaliteit.
• Je werkt nauw samen met je collega productie-ingenieurs 
en je rapporteert aan de directeur productie en onderhoud.

Innovatief, respectvol, eerlijk en betrouwbaar 
en met passie in een professioneel en familiaal kader 

• Je beschikt over een technisch diploma of bent gelijkwaardig door ervaring.
• Je kan terugkijken op minimum 3 tot 5 jaren leidinggevende ervaring, 
bij voorkeur in een productie-omgeving.
• Je bent leergierig, je volgt evoluties en trends in het vakgebied en de sector 
op de voet op. 
• Je bent praktisch aangelegd en je houdt ervan om initiatief te nemen 
en zaken aan te pakken.
• Je bent een enthousiaste teamspeler die werkvreugde en samenwerking stimuleert.
• Je verstaat de kunst om door je aanpak het beste in mensen naar boven te halen.
• Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en voelt je thuis in een cultuur 
die streeft naar uitmuntendheid.
• Je bent bereid om in (dag)ploegen (morgen, middag, dag) mee te draaien.

Veel meer dan enkel salaris 

• Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een modern 
en innovatief bedrijf.
• Ruimte om mee te ontwikkelen in deze sterk groeiende en stabiele KMO.
• Je wordt lid van de Ebema-family en werkt bij de winnaar van de VOKA HR Award.
• Aantrekkelijk renumeratiepakket inclusief extralegale voordelen waaronder 
een �rmawagen.


