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

 
 

Medewerker met een hart voor ICT 
 

 
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.   
 
 
Wij zijn dringend op zoek naar  
 
 

Allround ICT medewerker (M/V) 
 
 
 
Functie : 

Als ICT medewerker ben je, samen met je collega, het  eerste contact voor de eindgebruikers in 
onze vestiging te Ronse. Je biedt hen IT-support aan. Als lid van het interne ICT- team zorg je 
voor het onderhoud en beheer van de hard- en software: 

• Je beheert en superviseert het netwerk en volgt het back-up systeem op. 

• Je geeft support aan de gebruikers met soft- en/of hardware problemen. 

• Je installeert en configureert users, netwerk en laptops voor de werknemers. 

• Je beheert het back-up systeem van het netwerk. 

• Je doet aanpassingen aan de website, intranet en social media. 

• Je ontwikkelt APEX toepassingen (Oracle). 
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Je troeven: 

• Je beschikt over een diploma ICT of hebt relevante ervaring. 

• Je bent gepassioneerd door ICT en social media. 

• Je bent tweetalig : Nederlands/ Frans  

• Kennis MS Exchange, Oracle, Acces VBA, VBA.net, SQL, Citrix, Office 365 zijn 
noodzakelijk en PHP/Adobe Dreamweaver en Wordpress zijn pluspunten. 

• Je bent een echte “problem solver” en niet bang om zelf de handen uit de mouwen te 
steken. 

• Je bent een goede teamspeler maar kan evengoed zelfstandig werken. 

• Je bent flexibel ingesteld en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

 
 
Wat hebben we je concreet te bieden? 
 

• Een veelzijdige job waar je zelfstandig kan werken. 

• 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. 

• Flexibele werkuren en mogelijkheid om 4/5 te werken. 

• Je prestaties marktconform beloond. 
 
 
Heb je interesse voor deze opportuniteiten?  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


