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EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL, gevestigd te Harelbeke, is een snelgroeiende KMO actief binnen de ontwikkeling, 

productie en distributie van vloermatjes. Het bedrijf werd in 2006 opgericht en kon mede door een sterk 

flexibelproductiesysteem snel expanderen. Het bedrijf weet zich te onderscheiden door zijn sterk klantgerichte focus, 

hoge flexibiliteit en focus op innovatie. 

Ter ondersteuning van onze productiedirecteur zijn we momenteel op zoek naar een (m/v): 

Verantwoordelijke Machinepark & Productieproces 

TECHNISCH STERK -  STRESSBESTENDIG – HANDS-ON - CREATIEF 

JE FUNCTIE 

• Je staat in voor het opmaken, uitvoeren en optimaliseren van het onderhoudsprogramma voor het 

hypermodern machinepark, inclusief de administratieve opvolging.  

• Je bent bereid om actief deel te nemen aan de installatie van nieuwe machines en het onderhoud van 

bestaande.  

• Elke machine leer je zelf bedienen inclusief het kalibreren en indien nodig optimaliseren. Hierbij waak je 

continue over de kwaliteit en veiligheid.  

• Je gaat op zoek naar energiezuinige oplossingen voor de volledige site, inclusief het bijhouden van 

meterstanden om ons te begeleiden naar een energiezuinig beleid  

• Alle taken worden uitgevoerd in samenspraak met de productiedirecteur. Je werkt nauw met hem samen en 

rapporteert dagelijks aan hem.    

JE PROFIEL 

• Je beschikt over een bachelor diploma elektromechanica en je hebt voldoende ervaring opgebouwd in een 

gelijkaardige functie.   

• Je bent gedreven, positief en initiatiefvol.   

• Je gaat gestructureerd en overzichtelijk te werk en je kan werken met deadlines. 

• Je communiceert vlot in het Nederlands en Engels. 

ONS AANBOD 

• Een uitdagende job in een jong, snel groeiend bedrijf met potentieel en lef.  

• Een opleiding op de werkvloer. 

• Een job met ruimte voor initiatief, permanente ontwikkeling en verantwoordelijkheidszin.  

• Deel uitmaken van een enthousiast team.  

• Een verloningspakket in lijn met je competenties en bijdrage. 

INTERESSE? 

Stuur je CV en motivatiebrief met referentie ‘Verantwoordelijke Machinepark & Productieproces’ naar 

admin@empire.be, tav. Melanie Roelandt. 

http://www.empire.be/
http://www.empire.be/

