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 4500 medewerkers en haalde in 2014 een omzet van 1 miljard euro. De 18 productie-eenheden
liggen internationaal verspreid.
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 (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 team players die verder willen bouwen aan ons
succesverhaal.

YOUNG GRADUATE WITH PASSION FOR DIGITAL
UNILIN zet sterk in op Digitale Transformatie. Daarom zijn we op zoek naar jong IT talent met interesse in
digitalisering, e-commerce, web & mobile development, mobile devices, … Je zal meewerken aan de realisatie
van innovatieve en interactieve web- omgevingen in een multidisciplinair team. Deze 50 Unilin collega’s uit de
marketing en IT afdelingen namen enkele maanden terug hun intrek in de Kortrijkse Co-creatie Hub Hangar K
om samen met medewerkers uit andere innovatieve bedrijven projecten op te zetten rond digitalisering.
Je zal volledig ingeleid en opgeleid worden in ons “digitaal verhaal” en je zal diverse digitale projecten mee
begeleiden:
-

-

Je zal het proces van A-Z gaan meevolgen en leren hoe onze Digital Consultants de brug weten te slaan
tussen de business en IT. Je zal hierbij meedraaien in een agile/scrum team (= een multidisciplinair,
zelfsturend team dat in korte sprints resultaten oplevert).
Je zal je verdiepen in onze business processen en een adviserende rol opnemen naar optimalisatie om
de vooropgestelde doelen te bereiken. Hiervoor breng je gebruikers- en businessbehoeften alsook hun

-

-

processen, bronnen, context en rollen duidelijk in kaart.
Je leert onze functionele datamodellen, procesflows, wireframes, … kennen en zal leren hoe deze
functionele specificaties worden uitgeschreven tot de blauwdruk voor implementatie.
Je volgt diverse business workshops mee en denkt hierbij mee na over de juiste kritische vragen. Op
die manier zal je leren steeds een helikopter view te behouden en de business requirements te
vertalen naar duidelijke technische oplossingen voor onze developers.
Na de opleidingsperiode zal je dit proces/jouw projecten van A-Z zelfstandig opvolgen.

PROFIEL
-

Je behaalt binnenkort je Master Handelsingenieur, Burgerlijk Ingenieur, IT, Industrieel Ingenieur, …
Je bent sterk geïnteresseerd in digital en nieuwe technologieën.
Je bent nauwgezet en analytisch, maar eveneens klantvriendelijk en service-minded.
Je hebt een goed beoordelingsvermogen, bent kritisch en stelt de dingen in vraag.
Je houdt ervan om logisch en out of the box na te denken.
Je projectmatige aanpak is excellent. Je bent zelfsturend, neemt initiatief, betrekt mensen op een
motiverende manier en houdt de finale doelstellingen blijvend in het oog.
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Frans is een nice to have.

Ben je ambitieus, resultaatgedreven 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
Marie Wieleman, Talent Acquisition Specialist, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, +32 56 67 53 14.
Solliciteer online http://jobs.unilin.com.

