Belgian Vinyl Pressing Plant BV
Kaarderslaan 8

9160 Lokeren
Belgium

BE(0)774.351.790

Belgian Vinyl Pressing Plant werft aan!
Belgian Vinyl Pressing Plant is een gloednieuwe vinylperserij in het hart van het bedrijvencentrum te Lokeren. Wij eten,
slapen en ademen vinyl; we maken vinylplaten voor platenlabels, muzikanten en iedereen die om kwaliteit en
vakmanschap geeft. We zijn toegewijd om de industrie te blijven stimuleren door alleen de beste vinylplaten op de
markt te brengen. Tot onze klanten behoren de grootste bands ter wereld, maar ook onafhankelijke labels en lokale
muzikanten die hun eerste plaat uitbrengen. Ja, dit is een toffe plek om te werken, maar we werken ook heel hard en
geven veel om ons eindproduct.
We wensen ons dynamisch team snel uit te breiden met technisch onderlegd personeel klaar om samen met ons de
schouders te zetten onder de revival van de vinylplaatindustrie. Ben jij die hardwerkende, energieke, technisch
onderlegde en ambitieuze persoon met een hart en voorliefde voor muziek en in het bijzonder vinyl, dit is de uitgelezen
kans voor jou! Solliciteer dan op onze vacatures bij de coolste werkplek in het centrum van Lokeren, Belgian Vinyl
Pressing Plant!
Concreet is er in ons team nog plaats voor (M/V/X):
•
•
•
•

Machine Operator
Floor Manager
Polyvalent Medewerker
Verpakkingsmedewerker

Zowel voltijdse als deeltijdse betrekkingen met marktconforme verloning en op basis van ervaring.
Vinylplaatjes persen zichzelf natuurlijk niet, daarom hopen we snel van jou te horen!
Je kunt dit doen door jouw CV (+ foto), motivatiebrief (+ beschikbaarheid) te sturen naar:
jobs@bvpp.be
Laten we samen platen persen!
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Floor Manager
Functieomschrijving:
Je helpt alle interne afdelingen binnen Belgian Vinyl Pressing Plant door een overzicht te creëren van lopende
projecten voor onze klanten. Je helpt en adviseert onze verkoopafdeling bij het maken van planningsbeslissingen voor
de lange termijn. Je hebt de verantwoordelijkheid om onze productieafdeling te begeleiden bij onze belangrijkste
projecten door overzicht te creëren en beslissingen te nemen die effect hebben op de korte termijn. Je communiceert
met onze afdeling Logistiek en Verpakking over de binnenkomende halffabricaten en aankomende projecten, status
van lopende projecten en communicatie over opslag en verzending. Je bent het middelpunt om het werken tussen deze
afdelingen efficiënter te laten verlopen.
Wat wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liefde voor muziek, vinyl en vakmanschap
De inborst van een echte teamplayer
Bij voorkeur een sterke technische achtergrond
Steevast streven naar perfectie en kwaliteit
Bereid in ploegendienst te werken, met glijdende begin- en eindtijden
Zeer goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels (geschreven en gesproken) en bij
voorkeur ook basiskennis Duits
Basis IT kennis, met een goed niveau van bekwaamheid in Microsoft Office/Google Drive apps
Het controleren van ons eindproduct
Bewaking van de voortgang van bestellingen en verzendingen betreffende het productieproces
Identificeren en corrigeren van eventuele fouten en/of afwijkingen
Kwaliteitsborging en controle van de geperste vinylplaten
Controle houden over de voorraadposities
Verantwoordelijkheid nemen voor het productieproces
Het aansturen van andere medewerkers
Het uitvoeren van de vereiste administratieve taken

Wat wij bieden:
•
•
•

Een positie in een uniek en snel groeiend bedrijf waar je zeer ambitieus kunt zijn en een echt verschil kunt
maken in de vinyl- en muziekindustrie
Een stimulerende en inspirerende omgeving met collega's die houden van vinyl en muziek
Tal van doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf
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Polyvalent Medewerker
Functieomschrijving:
Je helpt, onder supervisie van de floormanager, alle interne afdelingen binnen Belgian Vinyl Pressing Plant. Je bent
bereid om onze productieafdeling te begeleiden bij onze belangrijkste projecten op de korte termijn. Je communiceert
met onze afdeling Logistiek en Verpakking over lopende projecten en helpt mee opslag en verzendingen te begeleiden.
Je bent een eerste aanspreekpunt tussen al onze interne afdelingen waar je dagelijks mee in contact staat en hebt een
zicht op alle komende, lopende en afgeronde projecten. Je hebt dagelijks contact met alle interne afdelingen en houdt
samen met jouw directe overste het overzicht over de komende, lopende en afgeronde projecten.
Wat wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technisch inzicht
Basiskennis administratie en IT, met een goed niveau van bekwaamheid in Microsoft Office/Google Drive apps.
Zelfredzaamheid in het gesproken Engels is een must
De nodige affiniteit met muziek (LP’s in het bijzonder) en een breed muzikaal netwerk zijn bijkomende troeven
Vorkheftruckcertificaat een pluspunt
Kennis over en passie voor muziek en vinyl
Nauwkeurig, leergierig en discreet
Ambitieus en gedreven om mee te groeien met en in het bedrijf
Bereid en in staat verantwoordelijkheid te dragen en te nemen

Wat wij bieden:
•
•
•
•

Vooraanstaande en afwisselende functie met diverse doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf met
mogelijkheid tot vast contract
Flexibele werktijden
Werken met gelijkgestemde collega's en bedrijven
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
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Verpakkingsmedewerker – Audio Album Assembly
Functieomschrijving:
We zijn op zoek naar betrouwbare mensen om de verschillende onderdelen van een vinyl audio pakket samen te stellen
en te verpakken voor commerciële verkoop. Dit is een functie waarbij oog voor detail en een hoge standaard van
kwaliteitscontrole vereist zijn. Je komt te werken op de inpakafdeling van Belgian Vinyl Pressing Plant als
inpakvertegenwoordiger. Hier maak je kennis met ons product, krijg je een goede indruk van wat er in ons bedrijf
gebeurt en leer je hoe alles werkt. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van de
vinylplaten en zorgt ervoor dat de platen zorgvuldig worden verpakt en verzendklaar worden gemaakt.
Wat wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een voorliefde en passie voor muziek en vinyl in het bijzonder
Assertief en ambitieus
Zelfredzaamheid in het gesproken Engels is een must
Basis IT kennis, met een goed niveau van bekwaamheid in Microsoft Office/Google Drive apps
Vorkheftruckcertificaat een pluspunt
Identificeren en registreren van eventuele problemen met betrekking tot het product of proces
Volgen van alle veiligheids-, standaard werkprocedures en werkinstructies
Efficiënte communicatie met de directe supervisie over alle aspecten van het werk
Het nauwkeurig invullen, bijhouden en opvolgen van al het vereiste papierwerk; het loggen en documenteren
van alle activiteiten zoals vereist
In staat minimum 20kg te tillen

Wat wij bieden:
•
•
•

Een stimulerende en inspirerende omgeving met collega's die van vinyl en muziek houden
Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf
Flexibele werktijden
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Machine Operator – Vinyl Press Operator
Functieomschrijving:
We zijn het productieteam van Belgian Vinyl Pressing Plant aan het uitbreiden om de capaciteit te verhogen en zoeken
voltijdse Vinyl Press Operators om te helpen met deze groei. De ideale kandidaat is een hardwerkend, toegewijd en
flexibel persoon met een passie voor muziek die graag in een snelle omgeving werkt, waar hij vinyl van de hoogste
kwaliteit perst voor grote en onafhankelijke klanten en rechtstreeks met artiesten over de hele wereld. Machine
Operatoren voor de productie van vinylplaten zijn verantwoordelijk voor het veilig en efficiënt bedienen van onze
Pheenix Alpha AD12 stoompersen.

Wat wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaardig in het testen en bedienen van 2 of meer vinyl platenpersen
Oplossen van problemen met machines, mallen en materiaal
Effectief communiceren met supervisors om kwaliteitsonderdelen te garanderen
Het controleren en onderhouden van de ruimte voor organisatie, netheid en veiligheid
Het beheren van platenlabels indien nodig
Uitvoeren van de vereiste doorlopende visuele en audio QC controles zoals vereist tijdens elke run van platen
Invullen van alle relevante documentatie met betrekking tot het persen, zoals individuele job sheets
In staat basisonderhoud uit te voeren aan de persen, zowel voor geplande controles als tijdens de uitvoering
Bijwonen van productie-en bedrijfsvergaderingen zoals vereist
Gedetailleerde kennis van het vinylformaat
Comfortabel met het bedienen van machines en in staat te multitasken
Toont gezond verstand en houdt zich aan veiligheidsmaatregelen
Flexibiliteit binnen het productieschema en bereidheid om overuren te maken indien nodig
Maakt graag deel uit van een team dat hard werkt en respect heeft voor zijn werk en collega's
Geeft blijk van gezond verstand en houdt zich aan veiligheidsmaatregelen

Wat wij bieden:
•
•
•

Intern opleidingstraject mbt persen van vinylplaten op Pheenex Alpha machines (de Rolls-Royce onder de
platenpersen)
Een stimulerende en inspirerende omgeving met toffe collega's die van vinyl en muziek houden
Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf

