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VACATURE

Saint-Gobain Building Glass Benelux maakt, samen 
met andere bekende merken als Gyproc en Isover, 
deel uit van de groep Saint-Gobain, wereldleider in 
het duurzaam bouwen, ontwerpen, produceren en 
verdelen van hoog-presterende bouwmaterialen.  
Deze  multinational is tevens één van de meest 
toonaangevende glas-producenten ter wereld, en 
dit sinds meer dan 350 jaar en stelt wereldwijd 
170.000 mensen tewerk.

De vestiging Saint-Gobain Glassworld , 20 
werknemers, is gevestigd in Anderlecht en 
gespecialiseerd in de productie en verkoop  van 
glassystemen en de verwerking van glasproducten 
voor interieur-toepassingen. 

ONZE AANPAK : 

• Dichtbij de klant staan 

• Als ondernemer handelen

• Innoveren 

• Wendbaar zijn

• Een open betrokken cultuur creëren

Voor meer informatie 
bezoek ook onze websites : 

http://www.saint-gobain-building-glass.be/

en www.saint-gobain.com

Teammanager productie 

De inhoud van de functie 

• Planning van de productiecapaciteit en het 
aansturen van het team

• Plannen van transporten en logistieke processen
• Organisatie van de technische interventies en 

preventief onderhoud van de machines 
• Organisatie en opvolging van interne en externe 

kwaliteitscontroles van zowel geproduceerde als 
aangekochte goederen

• Voorbereiding en implementatie van zowel 
automatiseringsinvesteringen als 
vervangingsinvesteringen van het bestaande 
machinepark

Het functieprofiel 

• Industrieel Ingenieur of Master in een technische
richting of gelijkwaardig door ervaring

• Start-up mentaliteit
• Minimum 2 jaar ervaring
• Hands-on mentaliteit, zin voor

verantwoordelijkheid
• People manager & change manager
• Polyvalent
• Pro-actief, sociaal, communicatief
• Talen : Nederlands, Frans, Engels

Ons aanbod 

• Teamspirit van een KMO behorend tot een grote 
internationale groep

• Opleidingsmogelijkheden
• Diverse projecten  ingepland voor de komende 

jaren
• Een bedrijf dat werkt aan een duurzame  toekomst 
• Stabiele beursgenoteerde werkgever

Interesse in deze functie ?

Stuur dan uw cv en motivatiebrief naar
stefanie.hespeel@saint-gobain.com
Annemie.taelemans@saint-gobain.com


