
 
 

 

 Production Coordinator 

TREALITY: toonaangevende producent van high-end visuele oplossingen 

TREALITY is een wereldspeler en blinkt al 25 jaar uit in de ontwikkeling en implementatie van visuele 

oplossingen voor hoogtechnologische simulatoren. Onze systemen worden hoofdzakelijk gebruikt 

tijdens de opleiding van helikopter- en fast jetpiloten. Daarnaast worden onze oplossingen ook vaak 

gebruikt voor andere applicaties zoals luchtverkeersleiding en scheepsbrugsimulatoren.  

Bij TREALITY draag je bij aan een unieke missie: onze producten borgen de opleiding van toekomstige 

piloten en personen met een extreem grote verantwoordelijkheid over de veiligheid van anderen. 

Onze producten garanderen dat de opleiding van deze mensen naar het hoogst haalbare en meest 

realistische niveau gebracht wordt. 

TREALITY is internationaal actief en biedt oplossingen aan klanten over de hele wereld. Onze vestiging 

in België ligt in Kuurne (regio Kortrijk) en wij werken in tandem met ons hoofdkantoor in Xenia, OH,  

Verenigde Staten. 

Momenteel zoeken we voor onze site in Kuurne een Production Coordinator. 

Functie 

Als Production Coordinator heb je een gevarieerde verantwoordelijkheid: enerzijds volg je 

productieorders op in het ERP-systeem, anderzijds zorg je ervoor dat onze projectpakketten helemaal 

compleet naar de klant vertrekken, met alle benodigdheden. Hieronder een greep uit het takenpakket:  

- Je volgt nauwgezet onze orders voor productie op in het ERP-systeem; je signaleert tijdig 

tekorten van materialen die nodig zijn om ons eindproduct te produceren (dit zijn bijvoorbeeld 

mechanische structuren, kabels, projectoren, camera’s en optische filters).  

- Met oog voor detail controleer je de inkomende goederen en check je of ze helemaal correct 

geleverd zijn;  

- Je inspecteert productpakketten die klaar zijn voor vertrek naar de klant en corrigeert waar 

nodig;  

- Daarnaast steek je letterlijk de handen uit de mouwen bij het samenstellen van de 

productpakketten; je zorgt ervoor dat de productpakketten zonder fouten en tekorten naar 

de klant kunnen vertrekken; 

- Af en toe assembleer je mechanische onderdelen, en help je met de opbouw van afgewerkte 

structuren, steeds in samenwerking met onze magazijnier en Installation Engineers; 

- Je denkt mee over verbeteringsprocessen.   

In deze functie werk je heel nauw samen met andere afdelingen, zoals Procurement en Project 

Management. Je rapporteert in een heel vlakke structuur aan de Director of Operations.  

 



 
Profiel 

TREALITY is op zoek naar een dynamische duizendpoot die vlot met de computer overweg kan maar 

dit ook zonder probleem combineert met hands-on productiewerk. We verwachten de volgende 

vaardigheden: 

- Je hebt minimum een diploma van het secundair onderwijs, bij voorkeur in een technische of 

andere relevante richting;  

- Je kan vlot overweg met het Microsoft Office pakket (Excel, Outlook, Word);  

- Kennis van een EPR-pakket is een troef, maar geen must. Vooral je interesse en zin om het aan 

te leren, zijn belangrijk;  

- Je leest vlot mechanische tekeningen of lijsten en kan ze goed omzetten in praktisch werk;  

- Je hebt oog voor detail en je spoort mogelijke fouten snel en tijdig op;  

- Je bent ordelijk aangelegd en houdt van procesmatig werk; 

- Nederlands is je moedertaal, maar je communiceert vlot in het Engels. 

- Waarden als collegialiteit en team spirit draag je hoog in het vaandel 

Aanbod 

Bij TREALITY kom je terecht in een jong, dynamisch en vooruitstrevend team. Als 

productiemedewerker kom je terecht in een zeer unieke technische omgeving, met uitstekende 

voorwaarden: 

- Een sterk basissalaris;  

- Flexibele werkregeling: glijtijden, home office, extra ADV-dagen…;  

- Cafetariaplan (fiets, wagen...) 

- Maaltijdcheques; 

- Hospitalisatieverzekering; 

- Groepsverzekering.  

Plaats tewerkstelling 

Pieter Verhaeghestraat 44, Kuurne. Sinds september vertoeven we in een gloednieuw modern pand. 

Interesse? 

Bij interesse, stuur je cv en korte motivatie naar hrbelgium@trealitysvs.com. Aarzel niet ons te 

contacteren bij verdere vragen.  
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