
   

C-MAC, met hoofdkantoor in Ronse, is een toonaangevende producent en leverancier van complexe 

en zeer betrouwbare elektronica en systeemassemblages voor de internationale automobiel-, 

ruimtevaart- en industriële markt. Naast hun hoofdkantoor in Ronse hebben zij nog 2 plants, één in 

Sherbrooke (Canada) en in Warwick (UK). Zij ondersteunen hun klanten gedurende de volledige 

levenscyclus van het product. Het bedrijf stelt meer dan 300 mensen te werk en maakt deel uit van een 

grote Europese familiale groep van engineering- en manufacturingbedrijven. 

Om haar groeistrategie te ondersteunen, wil C-MAC haar team versterken met een: 

Quality Engineer 
Gedreven en oplossingsgerichte kwaliteitscoördinator 

Functie 

⎯ Als Quality Engineer ben je verantwoordelijk voor het trekken van kwaliteitsprojecten en het 

systematisch voeren van controles om zo de kwaliteit binnen de organisatie te garanderen en te 

optimaliseren. Er wordt gewerkt volgens IATF 16949, EN 9100, ISO 9001, ISO 14001… 

⎯ Je begeleidt audits en bent een aanspreekpunt voor klanten en leveranciers.  

⎯ Je onderzoekt klachten, pakt deze aan en werkt toekomstgericht preventieve maatregelen uit. 

⎯ Je zorgt voor een efficiënte administratie rond alle kwaliteitsissues en op regelmatige basis breng 

je verslag uit over de resultaten. 

⎯ Je werkt nauw samen met de productiemedewerkers om hen aan te zetten tot het leveren van 

kwaliteitsvolle producten en om het kwaliteitsdenken doorheen de volledige organisatie verder te 

zetten. 

⎯ Je rapporteert rechtstreeks aan de Kwaliteitsmanager. 

 

Profiel 
⎯ Je genoot een hogere technische opleiding en kan terugkijken op minimum een 3-tal jaar ervaring 

binnen kwaliteit in een soortgelijke (project)omgeving. 

⎯ Je hebt oog voor het continu optimaliseren van de kwaliteitsprocessen en aanbrengen van 

verbeteringen binnen de organisatie. 

⎯ Je hebt een gezonde portie entrepreneurship en een grote verantwoordelijkheidszin. Je weet dingen 

naar je toe te trekken en denkt mee over structurele oplossingen.  

⎯ Een hands-on, ondernemende en professionele aanpak typeert jou.  

⎯ Je voelt je thuis in een internationale omgeving. 

 

Aanbod 

⎯ Een boeiende job in een dynamische en hightech omgeving waar initiatief wordt gestimuleerd. 

⎯ Je krijgt de ruimte om eigen taken en verantwoordelijkheden op te nemen binnen een vlakke 

structuur met open communicatiestijl en een informele, familiale sfeer. 

⎯ Een marktconform salarispakket met de nodige extralegale voordelen. 

Interesse?  

Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. Je reactie wordt snel en confidentieel 

behandeld.  

Vragen? Contacteer Sophie Van Kerckvoorde op +32 9 242 53 92. 


