
DE COENE PRODUCTS nv in 
Gullegem is een toonaangevende 
producent van technische houten 
(akoestische, brandwerende, in- en 
uitbraakvertragende, energiezuinige) 
binnendeuren. Dankzij innovatief denken, automatisatie, jarenlange knowhow & ervaring en 
een brede waaier aan attesten zijn wij gegroeid tot marktleider in België. Om deze groei 
verder te ondersteunen zoeken wij een m/v: 

Interesse? Stuur vandaag nog uw motivatie en cv naar De Rouck & Verhellen. Wij behandelen alle kandidaturen 
snel en strikt vertrouwelijk. Bloemistenstraat 11 bus 2, 8500 Kortrijk.
T 056 20 50 53 - vacatures@derouck.be - www.derouck.be. 

www.decoeneproducts.be

Functie: Na een grondige inwerkperiode word je de coördinator/organisator in een van onze 
productieafdelingen waar een 8-tal medewerkers actief zijn. Je superviseert een continue 
aanvoer van grondstoffen, bewerkstelligt snelle omschakelingen, lost kleine problemen 
op en overlegt met de andere afdelingen. Zo zorg je voor een vlotte workflow en optimaal 
rendement door een correcte inzet van mensen en machines en het minimaliseren van 
doorloop- en insteltijden. Je rapporteert rechtstreeks aan de productiemanager met wie 
dagelijks nauw samenwerkt.

Profiel: � Belangrijker dan je diploma zijn je leiderschapscapaciteiten en jouw affiniteit met 
een geautomatiseerd productieproces; � Affiniteit met houtbewerkingsmachines is een 
pluspunt; � Je bent een communicatieve organisator die vlot mensen weet te motiveren 
en aan te sturen; � Je denkt proactief, anticipeert resultaatsgericht en behoudt steeds 
het overzicht.

Aanbod: � Een sterke onderneming die marktleider is in zijn segment; � Een financieel 
stabiel bedrijf dat kwalitatieve topproducten in een nichemarkt aanbiedt; � Een cruciale 
functie in de verdere groei van het bedrijf; � Een geautomatiseerd nieuw machinepark waar 
telkens maatwerkproducten worden geproduceerd; � Een mooie variatie in taken en reële 
verantwoordelijkheid op ons productierendement in dagregime; � Je komt terecht in een gedreven 

en dynamische KMO van gepassioneerde experts met familiale werksfeer; 
                                                              � Een aantrekkelijk loonpakket (te bespreken).

afdelingsverantwoordelijke
geautomatiseerde assemblage van technische deuren in dagregime


