
 

 

   
 
BEN JE GEBOEID DOOR ELEKTRONICA IN WAGENS EN VLIEGTUIGEN? 
KIJK DAN VERDER NAAR DEZE CARRIEREMOGELIJKHEDEN! 
 

 
C-MAC Electromag (www.cmac.com) in Ronse is gespecialiseerd in het ontwerp, de 
productie en de verkoop van geavanceerde elektronische schakelingen voor de automobiel-
, luchtvaart- en industriële sector. Ons bedrijf telt momenteel ongeveer 200 medewerkers. 
Wereldvermaarde ondernemingen doen op ons een beroep wanneer elektronische 
schakelingen betrouwbaar moeten functioneren en dit in de meest veeleisende 
omstandigheden.   
 
Omwille van de verdere groei van onze activiteiten zoeken wij een 
 
 
 
 

PRODUCT ENGINEER (M/V) 
 
 
 
Functie : 
 

- Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het opstarten van de productie  
van nieuwe elektronische toepassingen.  

- Je verzorgt de projectcoördinatie van bij de start tot aan de kwalificatie voor 
productie en staat hierbij in direct contact met de engineering afdelingen van onze 
klanten en leveranciers. 

- Je voert kostberekeningen, haalbaarheidstudies en risicoanalyses uit. 
- Je bent de stuwende kracht binnen een projectteam met collega’s uit de 

engineering-, productie- en kwaliteitsafdelingen en rapporteert aan de Product 
Engineering Manager. 

- Samen met het projectteam ben je mede verantwoordelijk voor het schrijven van de 
nodige lastenboeken voor de automatisatie van onze productie. Je onderhoudt 
hierbij regelmatige contacten met de engineering afdelingen van de klanten en de 
machinebouwers. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Je troeven : 
 

- Niveau  Master Electronica / Electromechanica of gelijkwaardig door ervaring. 
- Je bent gebeten door technologie en vindt het een uitdaging om samen met onze 

klanten en leveranciers naar nieuwe oplossingen te zoeken. 
- Je bent meertalig :  Nl/Fr/En.  Praktische kennis van Duits is een voordeel. 
- Je bent klant gericht en in staat om zowel het technische gedeelte als de project 

planning te beheren. 
- Kennis van FMEA, 6 sigma, Lean Manufacturing technieken is een plus. 
- Een sporadische verplaatsing naar het buitenland vind je geen probleem. 
- Je deinst er niet voor terug om de leiding te nemen en een projectteam aan te 

sturen 
- Je bent bereid om indien nodig ook buiten de kantooruren ondersteuning aan onze 

productie-afdeling te geven. 
 
 

Wat hebben we je concreet te bieden? 
 

 Het neusje van de zalm op vlak van de nieuwste technologie in de moderne 
toepassingen van wagens en vliegtuigen.  

 Je ‘intellectual curiosity’ wordt continu bevredigd dankzij externe en interne 
opleidingen. 

 Er heerst een informele, familiale sfeer. Er is weinig hiërarchie, het nemen van initiatief 
wordt gestimuleerd . 

 ‘Quality of life’ is belangrijk voor je? C-MAC Electromag in Ronse is filevrij. En aan 
systematisch overwerk doen we niet mee. 

 Je prestaties worden met een marktconform salarispakket en de nodige extralegale 
voordelen beloond. 

 

Heb je interesse voor deze opportuniteiten? Stuur dan vandaag nog jouw brief en cv naar 
C-MAC Electromag, Industriëlestraat 4, 9600 Ronse t.a.v.  Dhr. Johan Browaeys, HR 
Manager (e-mail JohanBrowaeys@cmac.com).  Je krijgt snel een antwoord. 
 
 
 
 


