
 

 

HEB JE INTERESSE? 

Stuur je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Mieke Gielen 

Voor meer informatie: 014 61 57 87 

 

 

 

 

Productiemanager – Arendonk 
 

• Je draagt de verantwoordelijkheid over onze productie, lakkerij en inpak met zo’n 50-
tal gedreven medewerkers. 

• Je zorgt voor een vlotte operationele werking en efficiënt productieproces.  

• Als operationele schakel in het managementteam, werk je technische 
verbetervoorstellen uit die je na overleg ook implementeert. 

• Je bent een motiverend en didactische leidinggevende die oog heeft voor de 
ontwikkeling van medewerkers en opleidingsgerichte cultuur uitdraagt. 

• Je bent niet bang de handen uit de mouwen te steken en inhoudelijk de manier van 
werken te bekijken, ook de kleine dingen. 

• Samen met de preventieadviseur waak je erover dat alle normen m.b.t. kwaliteit, 
veiligheid en wetgeving behaald worden. 
 

PROFIEL 

• Je bouwde relevante leidinggevende ervaring op in een productiegerichte omgeving. 

• Je hebt een masterdiploma in een technische richting en inzichtelijk sta je machine-
technisch ook sterk in je schoenen. 

• Je analysevermogen en procesmatige helikopterview typeren je aanpak. 

• Kennis van of ervaring in houtbewerking is een pluspunt. 

• Je hebt affiniteit met ERP en staat gekend voor een grondige aanpak. 

• Met je hands-on-mentaliteit ben je op je best in een familiale KMO. 
 

AANBOD 

NORDEX biedt je naast een merkproduct een grote zelfstandigheid en persoonlijke 
ontwikkelingskansen in een aangename werkomgeving. Je komt terecht in een omgeving waarin 
unieke projecten voor boeiende technische productie-uitdagingen zorgen. Voor je expertise en 
verantwoordelijkheden kan je uiteraard rekenen op een goed gebalanceerd verloningspakket.  

OVER NORDEX 

Nordex, gevestigd te Arendonk, is een bedrijf met een honderdtal medewerkers dat in de loop der 
jaren is uitgegroeid tot een grote naam in de bouwsector. Via een eigen toonzalennetwerk in 
Vlaanderen en Brussel worden Nordex-producten verkocht aan particulieren, bouwpromotoren, 
sleutel op-de-deur firma’s en schrijnwerkers. De merknaam Nordex staat voor kwaliteit en design. Het 
gamma bestaat uit deuren en trappen. 
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