
 
 

Productieverantwoordelijke  

– Line Supervisor 
 

Ben je gepassioneerd door productie en techniek. Zoek je 

verantwoordelijkheid en wil je meewerken aan onze groei. 

Kan je jezelf beschrijven als hands-on, gedreven en 

ambitieus. 

Dan ben jij de perfecte kandidaat en hebben we bij Rex de 

job die je zeker zal aanspreken. 

Profiel: 

• Je hebt een technisch master of bachelor denkniveau met minstens 5 jaar relevante en 

leidinggevende ervaring binnen een productieomgeving 

• Je bent een aanwezige People manager die weet wat er leeft bij de mensen. 

• Je werk graag proactief, georganiseerd en zelfstandig.  

• Je bent communicatief, analytisch en oplossingsgericht. 

• Je hebt ervaring met geautomatiseerde productielijnen. Kennis van de productie van isolatie en/of 

bouwtoepassingen is zeker meegenomen. 

Hoe ziet je dag eruit:  

• Met jouw pragmatische en hands-on mentaliteit slaag je erin om de productie in 3 ploegen over 

verschillende lijnen op onze nieuwste site zelfstandig te beheren en daarbij de continuïteit te 

verzekeren en te verbeteren. 

• Je houdt het productieproces en de productieplanning nauw in het oog en let op ombouwtijden, 

prioriteiten en deadlines. Via KPI’s en targets stuur je bij op vlak van planning, mensen en middelen. 

• Je hebt aandacht voor kwaliteit, efficiëntie en veiligheid en neemt in samenspraak met je collega’s 

initiatieven om concrete verbeteringsprojecten te introduceren. 

• Na een inwerkingsperiode ben je perfect op de hoogte van de werking van alle werkposten en uit te 

voeren taken en kan je de machines vlot bedienen. 

• Je zorgt voor de ploegindeling en bent het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers; 

• Je begeleidt nieuwe collega’s en geeft opleidingen over veiligheid, kwaliteit en productiviteit 

• Je bent back-up van de Plant Manager 

• Je hebt een goede kennis van het Frans en begrijpt een woordje Engels. 

• Kennis van MS Office en ERP-systemen is een surplus 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Waarom Rex & Profiles: 
 

Omdat wij een jonge moderne toekomstgericht en 

snelgroeiende ambitieuze KMO zijn gespecialiseerd in 

de productie van Sandwichpanelen. Daarbij gebruiken 

wij de modernste technologieën, hebben een volledig 

geautomatiseerde productie en een uitgebreid gamma 

aan innovatieve mogelijkheden en dat voor nationale en 

internationale klanten. De markt is er en we produceren 

schitterende producten. De toekomst is verzekerd en wij 

zijn volop aan het uitbreiden. Mensen met de nodige 

kennis en drive maken hierbij zeker het verschil. 

 

Wij bieden: 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een innoverende en dynamische omgeving met een 

no-nonsens cultuur. 

• Een modern sterk geautomatiseerd productiebedrijf met een internationaal karakter.  

• Focus op ontwikkeling van talent door opleiding. 

• Ruimte voor initiatief en persoonlijke inbreng. 

• Informele positieve werksfeer binnen een warm team. 

• Open communicatie en vlakke structuur. 

• Aandacht voor veiligheid en milieu. 

• Leute en voldoening in de job. 

• Mooi verloningspakket, met extralegale voordelen.  

 

Plaats van tewerkstelling : Industriepark Doornik, zeer vlot bereikbaar, geen files 

uurregeling : 39 uur / 20 dagen verlof met 6 ADV dagen 

Goesting? 

Laat van je horen en stuur je cv naar s.maes@rexpanels.com of bel mij op het nummer 0492/97.90.30 

Bezoek zeker onze webside  https://rexpanelsandprofiles.com/ en  

bekijk een impressie van onze productie  

https://www.youtube.com/watch?v=oFy5ohCSJt0 

 

We zijn benieuwd naar je ambities! 
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