UNILIN produceert laminaatvloeren, samengestelde parketvloeren en luxe vinylvloeren onder de merken QuickStep en Pergo, naast panelen op houtbasis (spaanplaat, MDF), sierpanelen, daksystemen en isolatieplaten. UNILIN
heeft 4900 medewerkers en haalde in 2015 een omzet van 1,5 miljard euro. De 20 productie-eenheden liggen
internationaal verspreid.
Sinds 2005 maakt UNILIN deel uit van het Amerikaanse, beursgenoteerde Mohawk Industries, Inc. Mohawk is
wereldwijd het grootste vloerbekledingsbedrijf met productie-eenheden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa,
Rusland en Azië. De groep is genoteerd op de beurs (NYSE), realiseert een omzet van $ 9 miljard en heeft 37.800
medewerkers internationaal.
Als werkgever onderscheidt UNILIN zich als een gedreven innovatief groeibedrijf, waar echte entrepreneurs op elk
niveau de basis vormen van haar succes. Investeringen in infrastructuur en in mensen kenmerken de UNILINbedrijfscultuur. De hoofdzetel van UNILIN is gevestigd in Wielsbeke bij Waregem, vlakbij de E17 en hierdoor vlot
bereikbaar.
We zijn op zoek naar smart talent (Bachelors of Masters die net starten of met een eerste werkervaring) om de
basis van de toekomst te creëren. Elk jaar rekruteren we jong talent en voorzien we hen met de mogelijkheid om
verder te ontwikkelen samen met onze organisatie. We zijn op zoek naar teamplayers die verder willen bouwen
aan ons succesverhaal.

YOUNG GRADUATE WITH PASSION FOR IT AND OPERATIONS
Voor onze Corporate IT organisatie, een organisatie van meer dan 100 interne medewerkers, zijn wij op zoek naar
afstuderend jong talent om aan onze groei te beantwoorden. Je komt terecht in een omgeving gericht op
automatisatie, Industry 4.0, Smart Factory en “the Internet of things”. Onze (IT) organisatie wordt gekenmerkt
door investeringen in mensen en technologie.
Heb jij interesse in Operations en hoogtechnologische productieomgevingen? Dan kan je als “Young Graduate
Operations” terechtkomen binnen een team dat zich focust op de brug tussen IT enerzijds en Planning,
Manufacturing & WMS Solutions anderzijds. Je word dus een belangrijke schakel tussen IT en de business. Je zal
meewerken aan belangrijke projecten die telkens volgens bepaalde stappen uitgevoerd worden:
▪
▪

▪

Behoefteanalyse: je zit samen met de business, jouw interne klant, om hun gebruikers- en
businessbehoeften in kaart te brengen. Je neemt dus de rol aan van Functioneel Analist.
Deze businessbehoeften vertaal je naar functionele oplossingen die je uitschrijft in functionele
specificaties, de krijtlijnen voor de implementatie. Je zorgt er steeds voor dat iedereen op dezelfde
golflengte zit.
Je waakt over het uiteindelijke resultaat en zorgt ervoor dat dit in lijn ligt met de verwachtingen van je
interne klant alsook de vooropgestelde kwaliteit. Je bent dus betrokken van A tot Z.

Je wordt breed ingezet binnen het Operations team en we willen investeren in jouw talent. Gebaseerd op jouw
interesses en voorkeuren, zullen we een aangepast traject voorzien.

PROFIEL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je behaalde een Master (Burgerlijk ingenieur, Handelsingenieur, Industireel ingenieur, TEW, ITgerelateerde richting, …).
Je bent erg gemotiveerd en leergierig.
Je bent een brede interesse in bedrijfsprocessen en operations en sterke affiniteit met een
productiecontext.
Je houdt ervan om zaken uit te zoeken.
Je bent analytisch en hebt een sterke data- en IT-affiniteit.
Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken.
Je bent innovatief en je zoekt graag naar trends en evoluties om de informatie meer klantgericht te
ontsluiten.

Ben je ambitieus, resultaatgericht en ga je altijd tot het uiterste? Ben je één en al passie en entrepreneurship? Wil
je je talent verder ontplooien? Kortom, ben je ready for a top job? Solliciteer dan nu voor onze Young Graduate
vacatures!

CONTACT
Heb je interesse? Neem contact op met Marie Wieleman, Talent Acquisition Specialist, +32 56 67 53 14 of
solliciteer online via onze jobsite: www.jobs.unilin.com.

