
Is deze vacature op jouw lijf geschreven?
Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “Productie Manager” en dan hoor je snel van ons. Succes!

PRODUCTIE MANAGER
Muylle Facon BVBA is een dynamisch, jong familiebedrijf, gevestigd in Izegem (West-Vlaanderen). We 
zijn producent van milieuvriendelijke olie voor de afwerking van hout voor zowel interieur- , exterieur- als 
industriële toepassingen. Op vandaag worden onze producten verkocht in 82 landen, verspreid over alle 
continenten. Door de continue groei zijn we dringend op zoek naar versterking in verschillende afdelingen.   

Wat we zoeken
Als uitstekend people manager en communicator heb je aandacht voor de teamspirit in je afdeling. Door je 
gedrevenheid en charisma ontstaat spontaan een positieve werksfeer bij je teamleden. 

 › Je hecht een groot belang aan kwaliteit, rendement en orde & netheid. 
 › Je bent flexibel, analytisch sterk en schakelt snel als er zich uitdagingen voordoen
 › Je denkt in oplossingen en komt spontaan met voorstellen ter verbetering van de algemene werking. 
 › Je stelt instructies op en stippelt opleidingstrajecten uit in het kader van jobrotatie. 
 › Vanuit jouw leidinggevende rol zet je de korte- en langetermijnvisie van je afdeling om in concrete acties 
naar je team.

 › Gezien de continue uitbreidingsplannen en verdere automatisatie is het belangrijk dat je ook technisch 
kan meedenken. Jouw input wordt uiteraard meegenomen in het beslissingsproces. Je rapporteert aan 
de Operations Manager en werkt in nauwe samenwerking met de Productieplanner. 

Wie jij bent
Je bent een sterke people manager met een hands-on aanpak. Ervaring in een coördinerende/ leidinggevende 
functie binnen een productieomgeving is een must. Je bent een snelle beslisser en staat open voor nieuwe 
ideeën. Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen en inzicht in processen. Je durft met 
een kritische blik de zaken in vraag te stellen. Dankzij je helikopterzicht breng je meer structuur in productie 
en stuur je de processen bij waar nodig.

Wat wij te bieden hebben
Je komt terecht in een jong, dynamisch bedrijf in volle groei. We bieden je een uitdagende functie aan in 
een leuke werksfeer binnen een jong team, waarbij je zelf mee de krijtlijnen voor de toekomst kan helpen 
uitzetten. 
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