
Je maakt gedetailleerde 
productieplanningen. Op dag- én 
weekbasis;

De productieplanning in meerdere 
productiehallen in twee 
vestigingen stroomlijnen en 
de continuïteit van het productie-
proces garanderen: je doet het 
graag én goed. 

Je stelt gedetailleerde planningen 
op, stuurt bij waar nodig en zoekt 
een optimaal evenwicht tussen 
klantgerichtheid 
en kostenef�ciëntie. 

Daarnaast word je verantwoordelijk 
voor een team van 4 gedreven 
werkvoorbereiders. 

Kortom, je organiseert, 
coördineert en volgt op.  

Je bent �exibel in je werktijden.

Plannen en organiseren
Teamleader

Wat je krijgt

Ben jij dé man of vrouw die we zoeken?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Ebema. Ter attentie 
van Jourik Meus, Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal. Mailen 
mag ook: jobs@ebema.be. Vermeld wel even de jobtitel. 
Door onze aanhoudende groei zoeken we meerdere 
collega’s. Nog meer info nodig? Bel ons op 
+32 89 61 00 11.

Interesse?

Ebema verbetert 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 47 miljoen euro ... die 
verder groeit. 

Zin om mee vorm te geven aan ons verhaal? Om creatieve grenzen op te zoeken? 
Om nieuwe trends om te zetten in inspirerende omgevingen?

Verantwoordelijkheden

Ebema zoekt 
een ‘hoofd productieplanning’

m/v

W i j  v e r b e t e r e n  r u i m t e

Je krijgt een functie met 
verantwoordelijkheidszin.

En een loon en voorwaarden 
die dit weerspiegelen.

Je komt terecht in een stabiel 
en vernieuwend bedrijf.

Dat je de kans geeft om volop 
mee te groeien.

Dat initiatief en inspraak 
aanmoedigt.

Kortom: je krijgt de ruimte om 
je ding te doen.

Bij de winnaar van de 
Limburgse HR award 2018.

maar ook op middellange en lange 
termijn. 

Vooropgestelde verkoopvolumes 
verlies je nooit uit het oog.

Je maximaliseert de ef�ciëntie 
van de planning;door rekening 
te houden met 
beschikbare grondstoffen, 
productie-installaties 
én medewerkers.

Je maakt forecasts op om 
maximale leverbetrouwbaarheid 
te verkrijgen.

Je verwerft inzicht in onze 
kostenstructuur én helpt deze te 
optimaliseren.

Je rapporteert aan de directeur 
productie en onderhoud

Je werkt nauw samen met 
verschillende afdelingen en met 
de adjunct productieplanner 
in het bijzonder

Hoe we je graag zien

Je hebt een bachelor- of master-
diploma in een bedrijfs-
georiënteerde richting.

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring 
in een gelijkaardige functie.

Je spreekt vloeiend Nederlands. 
Ook een mondje Frans? Dat is 
een plus!

Je hebt een sterk analytisch 
vermogen en je bewaart altijd het 
overzicht.

Je resultaatgerichtheid gaat 

hand in hand met je kwaliteits-
drang.

Je bent ondernemend, ambitieus 
en hebt zin voor initiatief.

Jouw drive en �air werkt 
aanstekelijk op je team.

En je leert graag bij.

Je verzorgt de communicatie over 
de planningen. In- en extern.

Op termijn geef je leiding aan een 
team van 4 werkvoorbereiders.

Je bent een goede observator 
en luisteraar.

Je bent communicatief sterk en 
weet ook hoe je moeilijke 
boodschappen overbrengt.


