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VACATURE: Trainee – Toekomstig Plant Manager 

Beveka Productions nv is een 100% dochter van de kerngezonde en familiaal geleide Triplaco Group, actief in 

de productie en distributie van hoogwaardig decoratief en functioneel plaatmateriaal voor interieur en 

exterieur. Sinds 1890 verdienen wij elke dag opnieuw het vertrouwen van onze klanten dankzij onze focus op 

sterke producten, onze klantgerichte houding en onze intense samenwerking met interieurarchitecten. 

 

Om onze divisie componenten gelegen te Malle te versterken en verder uit te bouwen zijn wij op 

zoek naar een enthousiaste Trainee met de bedoeling om door te groeien tot Plant Manager.   

Functie  

• Je begint als productiemedewerker en doorloopt vervolgens alle functies in het bedrijf om zo alle 
facetten van de onderneming te leren kennen (productie, logistiek, aankoop, verkoop, HR, financiën)  

• Je bent in staat elke functie in de onderneming zelf uit te voeren 

• Het aanwezig team ziet in jou na de inwerkingsperiode van minimum 1 jaar de leider die je bent  

• Op termijn krijg je de volledige P&L verantwoordelijkheid van de onderneming (5.000.000+ EUR omzet 
en 20 medewerkers) en rapporteer je aan de CEO  van de groep     

Als vanzelfsprekend kan je rekenen op de samenwerking van je collega’s over de verschillende functies heen.  
Je bent woonachtig in de nabije regio, sporadisch reizen naar klanten of leveranciers in het buitenland vormen 
geen probleem. 

Profiel 

• Master in Economische Wetenschappen (vb. handelsingenieur) of gelijkwaardig 

• Zowel technisch als commercieel onderlegd 

• Planmatig sterk, gemaakte afspraken zijn heilig  

• Teamplayer en doelgericht 

• Je beschikt over een 1e werkervaring met verantwoordelijkheid 

• Je past binnen onze kernwaarden werklust, samenwerken en ondernemerschap 

 

Aanbod 

Wij bieden een zeer gevarieerde functie waarbij initiatief, commercialiteit, organisatie en teamwork 

gecombineerd worden. Dit binnen een sterke en dynamische KMO waar open communicatie en een no-

nonsens aanpak met vlakke organisatie aan de orde is.  

Alsook een competitief verloningspakket volgens competenties en ervaring, inclusief bedrijfswagen met 

tankkaart, gsm, laptop en groepsverzekering 

 

Solliciteren 

Stuur zo snel mogelijk jouw CV en motivatiebrief naar hr@triplaco.be  

 


