
Wat heeft METAL TECHNICS u concreet te bieden?
1. een unieke opportuniteit om een prestigieus dyna-

misch bedrijf, dat fi nancieel kerngezond is en in haar 
sector tot de top behoort, verder succesvol uit te bou-
wen;

2. een uitdagende en veelzijdige functie, waar persoon-
lijke inbreng en zelfstandig opereren centraal staan;

3. een aangename, open en stimulerende werksfeer 
met korte communicatielijnen in een jong en profes-
sioneel team;

4. een competitief salarispakket met uitstekende secun-
daire voordelen;

5. de mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek 
geheel vrijblijvend kennis te maken met het bedrijf. 

De selectieprocedure loopt in samenwerking met onze rekruteringspartner KMC bvba VG.335/B – B.AB05.33 – W.RS.97 Lid van Federgon. 

Functie inhoud & verantwoordelijkheden
Na een grondige inwerkperiode zal u als Teamleider samen met uw monteursploeg ver-
antwoordelijk zijn voor het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van klantenbestellingen. Tot uw 
veel zijdig takenpakket behoren o.a.:
A) instaan voor de werkverdeling van de monteursploeg, rekening houdend met ieders 

competenties;
B) deelnemen aan productievergaderingen en coördineren van het uit te voeren werk, 

door stockcontrole en checken van afroeplijsten;
C) de monteurs voortdurend bijstaan in de montagewerkzaamheden en hun goede 

werkmethodieken aangeven;
D) orde en netheid op de werkvloer verzekeren, gebeurlijke problemen oplossen en 

voortdurend kwaliteit en rendement opvolgen. 

METAL TECHNICS nv gevestigd in Kuurne bij Kortrijk, is een dynamisch familiaal bedrijf dat 
sinds 1989 actief is in de onderaanneming van precisie plaatwerk. Het bedrijf telt 45 medewerkers en 

beschikt over een modern CNC machinepark, bestaande uit lasersnijmachines, plooibanken, lasrobotten en een 
eigen studiebureau met volledige CAD-CAM mogelijkheden. Wij behoren daarmee tot de top in onze sector.  

TOP omdat METAL TECHNICS een 1ste echelon leverancier is: op de hoogste plank, in direct contact met de klant, als hoofdonderaannemer. 
TOP omdat het bedrijf binnen de markt en concurrentie zich onderscheidt door zeer hoog te scoren in de voldoening van de klant. We zijn 
creatief genoeg om behoeftes te ontdekken die meerwaarde voor de klant opbrengen.Deze klantgedrevenheid is de essentie van het voortbestaan 
van METAL TECHNICS.

Het management is ervan overtuigd dat als wij hier scoren, we automatisch meer toegevoegde waarde creëren voor het bedrijf, dewelke 
resulteert in een gezonde groei, in goeie marges, in de noodzakelijke ruimte om te investeren in mensen, hen de kans te geven zich te 
ontplooien, in middelen, in nieuwe technologieën, in research.

In het kader van de verder geplande expansie van METAL TECHNICS, is er behoefte aan versterking van de organisatie met een ervaren en 
dynamische (m/v) Teamleider Montage, die de mogelijkheid wordt geboden om mee te groeien met de organisatie.

TEAMLEIDER MONTAGE
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Gewenste kwalifi caties
1. U bent technisch gevormd en kan zonder probleem 

constructie plannen lezen en interpreteren.
2. Enige ervaring in een montageafdeling van bijvoor-

beeld een machineconstructeur strekt tot aanbeve-
ling.

3. U kan zich vlot uitdrukken, bent luistervaardig en 
geeft blijk van organisatietalent.

4. U heeft een dynamische persoonlijkheid, wat zich 
ook uit in een grote fl exibiliteit en stressbestendig-
heid.

5. Mondelinge kennis van de Franse taal is vereist. 

Wil u uw huidige positie ECHT verbeteren?

BEL JORIS DE SUTTER bij Metal Technics: 050.36.13.82 

Op WERKDAGEN 'S MIDDAGS tussen 11 en 14 uur en
'S AVONDS tussen 19 en 21 uur of op ZATERDAG tussen 11:00 en 17:00 uur
Een eenvoudig telefoontje informeert U SNEL en DISCREET of uw ambities overeen-
stemmen met ons aanbod. Ook als u momenteel nog niet aan een verandering 
denkt, loont het de moeite zich geheel VRIJBLIJVEND nader te informeren. 
U kunt ook schriftelijk reageren door uw c.v. per e-mail of per post te sturen naar:

joris@metal-technics.be
of naar: METAL TECHNICS nv  -  Joris De Sutter -

Pieter Verhaeghestraat 12  -  8520 KUURNE
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