
VAC AT U R E

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.

Saint-Gobain Building Glass Hamont staat dicht bij 
de klant om hen te ondersteunen met glas-
oplossingen die bijdragen aan de esthetiek van 
woning- en werkomgeving en aan het welzijn van 
de bewoners en de gebruikers ervan.

Onze activiteiten omvatten zowel de productie van 
glas met hoge toegevoegde waarde als gelaagd 
glas.

ONZE WAARDEN : 

• 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

Junior Process Engineer

De inhoud van de functie 

• Actief meewerken aan de verdere ontwikkeling en 
praktische implementatie van (nieuwe) processen, ter 
continue verbetering van de productiviteit, kwaliteit & 
leverbetrouwbaarheid;

• Zelfstandig beheersen van de business en (ERP) 
processen;

• Opmaken en bijsturen van een optimale productie-
planning;

• Dagdagelijks opvolgen van de kwaliteitsrelevante 
productie-parameters,

Het functieprofiel 

• Een ambitieuze Bachelor niveau of gelijkwaardig door 
ervaring;

• Digitale vlotheid : kunnen omgaan met de technologie 
van morgen, een geavanceerde IT-kennis;

• Flexibele hands-on mindset;
• Met jouw positieve coachende stijl creëer je een klimaat 

van onderlinge samenwerking & vlotte communicatie;
• Je communiceert vlot in het Nederlands en Engels.  Frans 

is een plus.

Ons aanbod 

• Je kan rekenen op een afwisselende job – in een 
organisatie met open bedrijfscultuur, een aangename 
werksfeer en reële groeikansen;

• Een bedrijf dat werkt aan een duurzame  toekomst;
• Stabiele beursgenoteerde werkgever;
• Naast een conforme verloning geniet je extralegale 

voordelen.

Interesse in deze functie ?

Stuur dan uw cv en motivatiebrief naar

Karina.bosmans@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS HAMONT
Middenweg, 11•
3930, Hamont  • België • 
Tel: +32 (0)11 81 08 20
hamont@saint-gobain.com 


