
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTIEVOORBEREIDER MET  
LEIDINGSAMBITIE 
 

Jouw functie: 
- Je bent hoofdverantwoordelijk voor de afdeling “Productie”. 
- Je maakt een correcte en up-to-date productieplanning. 
- Je bent eindverantwoordelijk voor een goede productievoorbereiding. 
- Je bent zorgt voor een correcte productie-uitvoering en je leidt de werven van begin tot einde in goede 

banen. 
- Je voert de kwaliteitscontrole van de productie uit. 
- Je behartigt de klachten. 

 

Jouw profiel: 
- Je hebt ervaring in een technische functie 

en in de bouwsector. 
- Affiniteit met hout is een pluspunt. 
- Je bent computervaardig en hebt praktische 

kennis van softwareprogramma’s Word, 
Outlook en AutoCAD. 

- Je werkt resultaatgericht en je bent 
stressbestendig en zeer leergierig. 

- Je spreekt en schrijft vlot Nederlands. 

- Je hebt leiding skills. 
- Je bent zeer verantwoordelijk aangelegd. 
- Je gaat graag om met klanten: bij alles wat je doet, 

denk je aan de klant. 
- Je bent milieu- en kostenbewust. 
- Je bent communicatievaardig. 
- Je kan zelfstandig maar ook in team werken. 
- Je bent bereid flexibel te werken. 
- Je beschikt over een rijbewijs B. 

  

Ons aanbod:  
∙ Een voltijdse job dichtbij huis in een dynamisch bedrijf. 
∙ Een respectvolle, open werksfeer en toffe collega’s waarop je echt kan rekenen. 
∙ Een baan met toekomstperspectief en opleidingstrajecten, want ons motto is niet voor niets ‘al lerend 

groeien’. 
∙ Een degelijk salaris en reële verantwoordelijkheden. 

 

Onze troeven:  
∙ Activiteiten in een groeimarkt. 
∙ Realisatie van mooie en moeilijke projecten binnen de totaalbouw met hout, van grondwerken t.e.m. dak. 
∙ Afleveren van kwaliteit, halen van resultaten en nakomen van beloftes als voornaamste doelen. 
∙ Gebruik van de beste werkmaterialen en werken in vernieuwde bedrijfsruimtes. 
∙ Zorg en respect voor onze medewerkers. 
∙ Een bedrijf met enorme doorgroeimogelijkheden. 

 

Interesse ?  
Wij garanderen je een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur. Je kan telefonisch inlichtingen 
verwerven op het nummer 011/44 76 91.  Zend je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar jobs@broux.com. 
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