Kwaliteitscoördinator
Voor onze klant, een wereldleider in zijn werkveld binnen de metaalindustrie gelegen in de regio
Antwerpen, zijn we op zoek naar een kwaliteitscoördinator. Je krijgt een actieve rol in het
afhandelen van interne en externe klachten en het ondersteunen van procesverbeteringen. Je
staat in voor het begeleiden en uitvoeren van interne, externe en leveranciers-audits en van
proces-audits. Je organiseert en coördineert kwaliteitsopvolging, borging en implementatie.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•
•

Je komt terecht in een uitdagende en afwisselende functie met zelfstandigheid en boeiende
verantwoordelijkheden binnen een hecht team.
Daarnaast werk je voor een bedrijf op mensenmaat waar de werknemer, veiligheid en een
positieve groepssfeer centraal staan.
Je kan rekenen op een doorgedreven opleiding en een brede waaier aan mogelijkheden om
een expert in je kennisdomein te worden.
Jouw inzet wordt beloond met een aantrekkelijk en marktconform salaris aangevuld met
extralegale voordelen en een flexibele werkomgeving met extra vakantiedagen.

Wat ga je concreet doen ?
•
•
•
•
•

Het opstarten, analyseren, onderzoeken, afronden, borgen en opvolgen van corrigerende,
preventieve en verbeterende maatregelen.
Het coördineren van de werkzaamheden met de directe collega’s van Technologie en R&D en
met de betrokken afdelingen.
Het aanpassen of toevoegen van instructies in het IMS in overeenstemming met de eisen van
de kwaliteitssystemen.
De permanente verbetering van interne en externe klachten en van de procesbeheersing.
De statische analyse van de resultaten van de processen en hun wijzigingen.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•

Kennis of ervaring met managementsystemen in een productieomgeving (ISO9001,
ISO14001, ISO45001, ISO17025)
Master in de Industriële Wetenschappen of vergelijkbaar door ervaring.
Ervaring in een industriële productieomgeving en met onderzoeksmethodes.
Beslissingen kunnen nemen, mondelinge en schriftelijke communicatie zijn jouw sterkte
punten.
Je kan tevens resultaatgericht werken en bent stressbestendig.
Kennis van MS Office. Talenkennis Nederlands en Engels (andere talen zijn een pluspunt).

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

