Sterima nv
Zonnekestraat 13
8501 Bissegem-Kortrijk
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Sterima is dé partner inzake sterilisatiediensten voor
ziekenhuizen en medische bedrijven in de Benelux.
Vanuit 2 sterilisatieplatformen (Bissegem en Luik) worden
dagelijks een 70-tal ziekenhuizen just-in-time met
chirurgisch instrumentarium beleverd.
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F +32 56 35 74 67
info@sterima.be
www.sterima.be

BTW BE0412.498.042
RPR Kortrijk

Om de verdere uitbouw en groei van Sterima te
supporteren, maakt Sterima sinds kort deel uit van een
grote familiale groep (Pollet Water Group), waar waarden
als betrokkenheid, kwaliteit en duurzaamheid hoog in het
vaandel worden gedragen.

Voor de site in Bissegem zijn we momenteel op zoek naar een

TEAMLEADER CSSD (m/v)
Voor een tewerkstelling in een afwisselend dag- en late rooster.
Jouw takenpakket:
− Als teamleader ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een team van een tiental medewerkers.
− Je staat in voor de planning en organisatie, en zorgt voor personeelsopvolging samen met je manager.
− Als people manager slaag je erin jouw productieteam mee te krijgen richting vooropgestelde resultaten en
neemt een voorbeeldfunctie op door zelf operationeel in te springen waar nodig.
− Je bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat de geplande leveringen klaar raken voor transport.
− Je analyseert de productieflow en denkt proactief na over wat er kan verbeteren.
− Je waakt over de correcte toepassing van veiligheids-, hygiëne-, en kwaliteitsvoorschriften en hebt aandacht
voor orde, stiptheid en netheid.
− Je slaagt erin zelf beslissingen te nemen op kritische momenten en zoekt zelfstandig naar oplossingen bij
problemen, fouten of storingen.
Jouw profiel:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Je bent in het bezit van een A2 diploma of bent gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt relevante ervaring in een productieomgeving en beschikt over het nodige inlevingsvermogen.
Je bent doordrongen van een klantgerichte attitude en stelt een correcte en tijdige service voorop.
Je bent gedreven om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
Je hebt oog voor detail en bent analytisch sterk.
Je denkt en handelt proactief en oplossingsgericht.
Je kan omgaan met en constructief reageren op veranderingen, onverwachte problemen en uitdagingen, je bent
stressbestendig.
Je kan zelfstandig werken en beslissingen nemen.
Je kan werken met de courante office toepassingen.
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands en kan je bij voorkeur ook uitdrukken in het Frans en Engels.
Je bent bereid om in afwisselend in de dag- en de namiddagploeg te werken.
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Ons aanbod:
− Een voltijdse functie waarin je de nodige autonomie en uitdaging krijgt.
− Na een grondig opleidingstraject, krijg je de kans om vanuit jouw rol een belangrijke bijdrage te leveren aan de
toekomst van de onderneming.
− Je komt terecht in een stabiel familiebedrijf dat toonaangevend is in de sector.
− Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een aantrekkelijk verloningspakket.
Zin om deel uit te maken van ons bruisend team?
Mail dan je cv en motivatiebrief naar griet.depaepe@sterima.be
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