Gezocht: Werkleider Techniek
Als werkleider techniek ben je eindverantwoordelijk voor de coaching en ondersteuning van een team
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt én voor het rendabel opzetten en uitvoeren van
technische opdrachten.
Binnen de afdeling Techniek heeft KUNNIG verschillende specialisaties: schrijnwerkerij,
metaalbewerking, naaiatelier en meubelherstoffering. Klanten doen beroep op KUNNIG voor
uiteenlopende opdrachten: het herstofferen van een reeks meubels tot de productie van keukens. Onze
doelstelling? Terugkerende opdrachten die haalbaar zijn voor onze medewerkers.
Om de afdeling Techniek te versterken, zoekt KUNNIG een dynamische werkleider. Heb jij een passie
voor het aanleren van handelingen aan een team? Heb je oog voor het vereenvoudigen van
opdrachten? Hou jij van commercieel klantencontact vanuit een technische invalshoek? Dan ben jij de
kandidaat die wij zoeken.

Jouw verantwoordelijkheden












Je analyseert elke opdracht op haalbaarheid binnen het voorziene budget en de beschikbare
middelen.
Dankzij de organisatie en planning van jouw afdeling, worden vooropgestelde levertermijnen
gerespecteerd binnen het voorziene budget.
Je zorgt voor een correcte, administratieve verwerking van orders met een exacte facturatie als
gevolg.
Op de werkvloer fungeer je als voorbeeld waarbij je op bepaalde momenten ook effectief
meewerkt en zorgt voor het in- en omstellen van machines.
Je stelt ontwikkelingsplannen op en beheert deze met een maximale, flexibele organisatie als
gevolg die bovendien inspeelt op verwachtingen van de klant.
Bij elke opdracht streef je naar vereenvoudiging zodat jouw teamleden hun talenten maximaal
kunnen inzetten.
Teamleden coachen en motiveren vind je top. Je hebt aandacht voor continu (aan)leren van
hard en soft skills.
Je adviseert klanten over de technische haalbaarheid van een opdracht en stelt eventueel
alternatieven voor. Zo bouw je mee aan een grotere klanttevredenheid. Daarnaast optimaliseer
je de afdeling Techniek om zo ook toekomstige klantverwachtingen te kunnen invullen.
Jouw dagelijks, professioneel klantencontact zorgt voor een optimale commerciële klantrelatie.
Evoluties in jouw vakgebied volg je op de voet zodat je kennis up to date blijft en je
geloofwaardigheid bij de klant creëert.

Een match?



Samen met een team resultaten neerzetten? Dat is jouw passie.
De rol van teamcoach is niet nieuw voor jou. Je kan bovendien verschillende leiderschapsstijlen
combineren en boekt zo positieve resultaten.








Je combineert het sociale en economische denken.
Je beschikt over technische expertise qua schrijnwerkerij (opdeelzaag, CNC, afkanten, of
montage).
Je houdt er van om moeilijke zaken eenvoudiger te maken.
Jouw sociale en communicatieve vaardigheden zorgen voor tevreden klanten. Je bent in staat
om onderhandelingsprocessen met klanten zelfstandig te beheren.
Afwisseling in je job spreekt je aan.
Je werkt vlot met MS Office: Excel, Word en Outlook.

Maak kennis met collega’s
Alvast enkele collega’s ontmoeten? Ontdek in ons filmpje waarom zij het bijzonder vinden om bij
KUNNIG te werken. Als maatwerkbedrijf bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol
werk. Elke dag bouwen we de partnerships met onze klanten verder uit. En daar zijn we trots op.
Intussen al meer dan 50 jaar.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden je een gevarieerde functie met een hoge mate aan autonomie en ruimte voor initiatief. Als
werkleider techniek speel je een actieve rol in de verdere ontwikkeling en groei van KUNNIG. Samen
met jouw team bouw je mee aan het maatwerkbedrijf van de toekomst. Daarnaast bieden we je een
marktconform loon, aangevuld met extralegale voordelen en glijdende werkuren.

Interesse? Kom met ons praten.
Overtuig ons in jouw motivatiebrief waarom jij de werkleider techniek bent die wij zoeken. Mail hem
samen met je cv naar sollicitaties@kunnig.com.

Meer weten?
Ontdek het in ons bedrijfsfilmpje of kijk op www.kunnig.com.
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