Ingenieurs met een hart voor de automobiel- en vliegtuigsector
C-MAC Electromag (www.cmac.com) te Ronse (met bijkomende vestigingen te Canada en de UK) 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 170 medewerkers.
Wereldvermaarde ondernemingen doen op ons een beroep wanneer elektronische schakelingen betrouwbaar
moeten functioneren en dit in de meest veeleisende omstandigheden.
C-MAC Electromag zet in op talent en persoonlijkheid: afhankelijk van je ambitie kan je aan de slag als projectleider
in het product- of procesteam.

Wij zijn dringend op zoek naar

2 Projectleiders (M/V)

Functie :
1. Projectleider product engineering
Als projectleider, kom je terecht in de afdeling product engineering die zich richt op productontwikkeling en
klaarstomen voor productie. Je rapporteert rechtstreeks aan de product engineering manager. In deze veelzijdige
functie, behoren volgende verantwoordelijkheden tot je takenpakket:
-

Je beheert het project van A tot Z: je verzorgt de projectcoördinatie van bij start tot aan de kwalificatie voor
productie en staat hierbij in direct contact met de engineering afdelingen van de klanten en leveranciers.
Je voert kostberekeningen, haalbaarheidsstudie en risicoanalyses uit.
Je bent de stuwende kracht binnen een projectteam met collega’s uit de engineering-, productie- en
kwaliteitsafdelingen.
Samen met het projectteam ben je mede verantwoordelijk voor het schrijven van de nodige lastenboeken
voor de automatisatie van de productie. Je onderhoudt hierbij regelmatige contacten met de engineering
afdelingen van de klanten en de machinebouwers.

2. Projectleider Proces engineering
Als projectleider proces engineering rapporteer je rechtstreeks aan de production engineering manager. Volgende
verantwoordelijkheden behoren tot je takenpakket:
•
•
•
•

Je staat in voor het opvolgen, onderhouden en optimaliseren van de High Tech assemblage processen, dit
om continue procesverbeteringen te formuleren, uit te werken en te implementeren.
Je helpt mee nieuwe productie processen op te starten en voert hierbij de nodige capabiliteit en capaciteit
studies uit.
Je ondersteunt de project leiders bij de opstart van nieuwe projecten. (samples, klanten audits en
rondleidingen)
Werkinstructies en procedures worden door jou opgemaakt, je zorgt ervoor dat de operatoren up to date
zijn door middel van trainingen.
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Je troeven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een master diploma (industrieel ingenieur) of bachelor diploma met bij voorkeur
specialisatie elektromechanica of elektronica.
Je bent gepassioneerd door technologie en vindt het een uitdaging om samen met onze klanten en
leveranciers naar nieuwe oplossingen te zoeken.
Je bent tweetalig : Nederlands/ Engels
Je bent klantgericht.
Kennis DMAIC Six sigma tools, Minitab of Octave is een mooie meerwaarde.
Je bent bereid om indien nodig ook buiten de kantooruren ondersteuning aan de productie afdeling te
geven.
Je bent een echte problem solver en niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken.
Je hebt oog voor kwaliteit en efficiëntie.
Je bent een goede teamspeler maar kan evengoed zelfstandig werken.
Je bent flexibel ingesteld en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Een sporadische verplaatsing naar het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Wat hebben we je concreet te bieden?
•
•
•
•
•

Het neusje van de zalm op vlak van de nieuwste technologie in de moderne wagens, vliegtuigen en
performante industriële processen.
Je ‘intellectual curiosity’ wordt continu bevredigd dankzij externe en interne opleidingen.
Er heerst een informele, familiale sfeer. Er is een vlakke managementstructuur en 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 kandidatuur en cv via email naar CMAC Electromag, Industriëlestraat 4 te 9600 Ronse t.a.v. Dhr. Johan Browaeys - HR Manager (e-mail
JohanBrowaeys@cmac.com).
Je krijgt snel een antwoord.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The contents of this document are legally privileged and strictly confidential, intended for the exclusive use of the person
identified above. Should you receive this document by mistake, you are hereby notified that its use, duplication, or distribution in any manner whatsoever is
strictly prohibited. You are therefore requested to contact us immediately upon receipt. Thank you.

C-MAC Electromag BVBA Industriëlestraat 4 - 9600 Ronse – Belgium
T:+32 (0)55 21 53 51 F:+32 (0)55 21 35 57 BTW-BE-0413.643.533 – RPR Oudenaarde

High Reliability Electronics for Harsh Environments: www.cmac.com

Page 2 of 2

