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

Geëngageerde  medewerkers (M/V) 
 
 
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 te 
Ronse 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:  

 

Productiemedewerker 
 
Functie : 

Als productiemedewerker sta je in voor de productie en de controle van elektronische 
schakelingen.  

• Je staat in voor het opvolgen van de High Tech assemblage lijnen. 

• Je kan eenvoudige instellingen aan de machines aanpassen. 

• Je staat in voor de visuele controle van de afgewerkte stukken. 

• Je volgt het AOI systeem op zodat de kwaliteit van onze producten gegarandeerd is. 

• Je bent bereid om in twee ploegen ofwel de vaste nachtploeg te werken. 

• Je overlegt met de supervisor wanneer fouten worden gedetecteerd 

Je troeven: 

• Je hebt een goed technisch inzicht. 

• Je bent gepassioneerd door technologie. 

• Je kan gedurende langere tijd geconcentreerd werken. 

• Je bent handig in het verwerken van stukken. 

• Je bent een persoon die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken. 

• Je bent een teamspeler maar kan evengoed zelfstandig werken. 

• Je bent flexibel ingesteld. 
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High Reliability Electronics for Harsh Environments: www.cmac.com 

 
 
Wat hebben we je te bieden? 
 

• Het neusje van de zalm op vlak van de nieuwste technologie in wagens, vliegtuigen en 
performante industriële processen.  

• Er heerst een informele, familiale sfeer.  

• Werk in eigen streek is belangrijk voor je.  

• C-MAC Electromag in Ronse is filevrij.  

• Aan systematisch overwerk doen we niet mee. 

• Een marktconform loon op basis van je competenties en inzet. 
 
Heb je interesse voor deze opportuniteit?  
 
Stuur dan vandaag nog jouw kandidatuur en cv via email naar C-MAC Electromag, 
Industriëlestraat 4 te  9600 Ronse t.a.v. Dhr. Johan Browaeys - HR Manager (e-mail 
JohanBrowaeys@cmac.com).   
Je krijgt snel een antwoord. 
 
 


