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PICANOL GROUP WERFT 100 EXTRA
MEDEWERKERS AAN IN IEPER
De Picanol Group (Euronext: PIC) maakt vandaag bekend dat het op korte termijn een
aanpassing van zijn productiecapaciteit in Ieper plant om zo in te spelen op de wereldwijde
vraag naar Picanolweefmachines. De Picanol Group houdt er rekening mee dat de vraag naar
Picanolweefmachines zich ook in de volgende maanden zal doorzetten. Het orderboek voor
de tweede jaarhelft van 2015 is goed gevuld door de stijgende vraag naar kwaliteit en
technologie, mede ondersteund door de gunstige koers van de euro.
Om de huidige productiepiek op te vangen gaat de Picanol Group nu op zoek naar 75
tijdelijke medewerkers voor de productievestiging in Ieper. De profielen die de Picanol
Group zoekt zijn onder meer monteurs, productie-arbeiders en CNC-bedieners. Daarnaast
heeft de groep in Ieper nog een 25-tal andere openstaande vacatures voor onder meer
weeftechniekers, field technicians, process engineers, quality engineers en sales managers.
Vandaag telt de Picanol Group in Ieper 1.303 medewerkers.
De vacatures worden bekendgemaakt op de website www.picanolgroup.com. Op woensdag
24/06 (van 14u-17u) en op zaterdag 27/06 (van 10u-12u) organiseert de Picanol Group
hiervoor ook jobdagen in de Steverlyncklaan (Ieper). Inschrijven voor deze jobdagen kan via
events@picanol.be of telefonisch via 057/222 111.
De Picanol Group maakt op woensdag 26 augustus 2015 (voorbeurs) zijn resultaten over het
eerste halfjaar van 2015 bekend. Zoals eerder aangekondigd verwacht de Picanol Group
voor de eerste jaarhelft van 2015 een omzetstijging te realiseren, om te landen tussen de
omzet van de eerste jaarhelft van 2013 en die van 2014. Voor de tweede jaarhelft van 2015
verwacht de Picanol Group een omzet te realiseren in lijn met de tweede jaarhelft van het
jaar 2013.
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Over de Picanol Group
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling,
productie en verkoop van hoogtechnologische weefmachines, engineered casting solutions en custom
made controllers.
Divisie Weaving Machines:
Picanol ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogtechnologische weefmachines waarbij de inslag
gebeurt op basis van lucht- (airjet) of grijpertechnologie (rapier). Picanol levert weefmachines aan
weverijen wereldwijd, en biedt zijn klanten ook producten en diensten aan zoals weefaccessoires,
opleidingen, upgradekits en wisselstukken. Picanol vervult al meer dan vijfenzeventig jaar wereldwijd
een pioniersrol en behoort vandaag tot de wereldtop van weefmachineproducenten.
Divisie Industries:
Proferro omvat de gieterijactiviteiten en de mechanische afwerkingsactiviteiten van de groep. Het
produceert gietijzeren onderdelen voor onder meer compressoren, landbouwmachines en
Picanolweefmachines. PsiControl ontwerpt, ontwikkelt, produceert en ondersteunt onder meer
controllers voor diverse sectoren. Naast het met hoge precisie vervaardigen van metalen onderdelen,
matrijzenbouw en revisie van matrijzen is Melotte al enkele jaren actief in het 3D-printen van
onderdelen.
Naast de hoofdzetel in Ieper (België) beschikt de Picanol Group over productiefaciliteiten in Azië en
Europa, gekoppeld aan een eigen wereldwijd diensten- en verkoopnetwerk. In 2014 realiseerde de
Picanol Group een geconsolideerde omzet van 418,2 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd
ruim 2.000 medewerkers en is genoteerd op Euronext Brussels (PIC).De Picanol Group werd in 1936
opgericht en vierde in 2011 zijn 75-jarig bestaan. Sinds 2013 heeft de Picanol Group ook een
referentiebelang in de Tessenderlo Group (Euronext: TESB).
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Frederic Dryhoel, Corporate Communication Manager, op het nummer +32 (0)57 22 23 64
of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be.
Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website van de Picanol Group: www.picanolgroup.com
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