Mowi Belgium
Purchasing Engineering Manager
Mowi Belgium nv is onderdeel van Mowi Group, ’s werelds grootste producent van Atlantische zalm
en pionier van de internationale ontwikkeling van de vissector. De vestiging in Brugge is
gespecialiseerd in de productie en commercialisering van een breed assortiment visproducten,
waaronder verse, gerookte, voorverpakte, diepgevroren en gepaneerde visproducten. Met een
gespecialiseerd aankoopteam en geïntegreerde aanvoer uit eigen productie richt het zich tot retail- en
foodserviceklanten. Aandacht voor de klant en hen naast kwalitatieve en innoverende producten
tevens ook een uitmuntende service bieden, staat centraal in de visie van het bedrijf. Door interne
doorgroei is de vacature voor een Purchasing Engineering Manager ontstaan.

Functie
Verantwoordelijk voor Engineering, Efficiency en Productiviteit
•
•
•
•
•
•
•
•

Je stuurt de afdelingen Engineering (inclusief Technische Dienst) en Aankoop Non-Food
aan en werkt nauw samen met 4 directe reports binnen je team.
Project & Process Engineering: Je zet strategische doelstellingen van de organisatie om
in concrete plannen d.m.v investeringen en aanpassingen van de bestaande
infrastructuur.
CapEx: Je bent verantwoordelijk voor het opmaken en opvolgen van het jaarlijks
afdelings- en investeringsbudget.
Infrastructuur & Machines: Samen met je technisch team op de vloer garandeer je de
optimale werking van de productie-uitrusting en de efficiëntie en continuïteit in het
productieproces.
Procurerment: Je beheert strategische aankoop van non-food en bent verantwoordelijk
voor het contract management.
People Manager: Je weet jouw team in deze optimalisatietrajecten te enthousiasmeren en
je motiveert hen in hun verdere professionele ontwikkeling.
Je wisselt relevante informatie en deelt know-how met je collega’s binnen de groep, intercompany met andere BU’s internationaal.
Je bent lid van het Belgische MT en rapporteert aan de Factory Manager.

Profiel
People Manager en Project Manager slim met cijfers
Functie-eisen
•
•
•
•

Master diploma Ingenieur (Industrieel, Bio- of Burgerlijk Ingenieur).
Je hebt minimum 8 jaar werkervaring in een leidinggevende functie in Operations en
Engineering.
Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.
Je hebt affiniteit met de voedselverwerkingsindustrie.

Competenties
•
•
•
•
•

Vlotte communicator en People Manager.
Analytisch.
Initiatiefnemer.
Projectmanager.
Sterke onderhandelaar.

Standplaats
Brugge

Aanbod
Mowi Belgium behoort tot een internationale groep maar heeft de structuur en de werking van een
kleine en flexibele onderneming behouden. Het bedrijf biedt een interessante en uitdagende job met
veel autonomie en verantwoordelijkheid, ruimte voor initiatief en waar je directe impact kan hebben op
de business. Je komt terecht in een goed gestructureerde werkomgeving waar de grote lijnen zijn
uitgezet. Deze leidinggevende functie gaat samen met een competitief loonpakket en extralegale
voordelen.

Reageren
Mowi Belgium heeft de Werving en Selectie voor de vacature Purchasing Engineering Manager
exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Nathalie Platevoet, telefonisch bereikbaar op +32 (0) 483
596798.
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.be.
Uitgebreide informatie over het bedrijf is te vinden op www.mowi.com.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
Ceres is de Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor agri en food vacatures
gericht op Bachelors en Masters. Wij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, ZuidAmerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. De marktgebieden zijn: Food, Agri,
Retail (FMCG/ OOH), Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life
Sciences, Animal Sciences, Agro chemicals, Veterinaire Pharma, Techniek, Horticulture, Plant
Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim
posities zijn: General Manager(s), Directie, Sales & Marketing, Financieel, Human Resources (HRM),
Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D),
Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement
en Procestechnologie.

