Are you the rock we're looking for?
Group Quality Manager
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
Het type onderaannemers en productieprocessen dat ze nodig hebben om de kwaliteit te controleren zijn de volgende:
•

Aluminium extrusie & spuitgieten

•

Warm & koud smeden

•

Metalen draaien & stampen

•

Metalen CNC-bewerking met hoge precisie

•

Enkelvoudig & progressief vormstempelen & laseren

•

Verloren was & zwaartekrachtgieten

•

Spuitgieten van kunststofroductie van elektronische printplaten

•

Thermisch verzinken & poederdeklaag

Als Quality Manager zorg je voor organisatie, leiderschap, management en begeleiding van de wereldwijde kwaliteitsafdeling. Je helpt
de processen en producten van het bedrijf te verbeteren door het implementeren van probleempreventiemethoden en hulpmiddelen, sterke kwaliteitscoaching en -controle van de leveranciers en voortdurende verbeteringstechnieken. Je bent bereid
om een aantal keer per jaar naar het buitenland te reizen (3x per jaar voor 1 week). Je werkt nauw samen met de R&D afdeling en je
rapporteert aan de Supply Chain Director.
Jouw verantwoordelijkheden:
•

Je overziet, beheert en coacht een team van 3 Quality Engineers en 2 IQC'ers in België.

•

Je definieert, organiseert en implementeert een sterke Supplier Quality Assurance (SQA) organisatie die als hoofddoel heeft
het hoge kwaliteitsniveau van onze componenten onder controle te houden (precisiemechanica!).

•

Je werkt een leverancierscoaching & -auditprogramma uit om de kwaliteit van hun componenten voortdurend te verbeteren

en de risico's te verminderen.
•

Je implementeert en onderhoudt in samenwerking met de SQA-engineers de wereldwijde Supplier Quality Assurance Manual
(SQAM).

•

Je overziet de Inkomende Kwaliteitscontrole (IQC), In Proces Kwaliteitscontrole (IPQC) en de Uitgaande Kwaliteitscontrole
(OQC) processen.

•

Je definieert, onderhoudt en verbetert de kwaliteitsprestatiemetingen (KPI's) op fabrieksniveau.

•

Je beheert en stuurt het producttestproces, dat bestaat uit interne levensduurtesten, sterktetests, UV-testen,
zoutsproeitesten,...

•

Je bent verantwoordelijk voor de (product)certificeringen en normen (CE, Tüv, industrie specifieke normen, etc.)

•

Je beheert en optimaliseert het klachtenproces van de klant en de leverancier.

•

Je werkt effectief samen met het R&D team om ervoor te zorgen dat een kwalitatieve productie in eigen huis en bij
onderaannemers te allen tijde gewaarborgd is.

•

Je brengt de organisatie naar een praktische ISO-certificering tegen 2022.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Master of Science in Mechanical Engineering (ME) vereist of gelijkwaardig door werkervaring.

•

Minimaal 10 jaar ervaring in een technische omgeving (metaalbewerking; matrijzenbouw;...) op het gebied van
kwaliteitsborging (QA) en controle (QC) als toezichthouder.

•

Goede kennis van verschillende metaalproductieprocessen met betrekking tot mechanische assemblage en fabricage.

•

Diepgaande kennis van kwaliteitsgereedschappen zoals AQL, 8D, pareto, PDCA, .....

•

Sterk "hands on" analytisch probleemoplossend vermogen.

•

Goed inzicht in statistische processen.

•

Communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.

•

Ervaring met (multisensor) CMM-systemen is een plus.

•

Ervaring met Microsoft Dynamics Axapta ERP-systeem is een plus.

WAT WIJ BIEDEN

•

Je komt terecht in een betrouwbaar bedrijf.

•

Je kan hier gemakkelijk dingen bespreken.

•

Er zal veel belang gehecht worden aan jouw taken.

•

Zekerheid op een vast contract.

WIE WIJ ZIJN
Onze klant is gevestigd in Waregem, ontwerpt en produceert een volledig gamma van mechanische, elektromechanische en access
controle producten voor de poort-, hekwerk- en toegangscontrole-industrie. Dankzij continue investeringen in productontwikkeling,
automatisatie en internationalisering van zijn verkoop, slaagt het bedrijf er in om aan de top te staan binnen zijn sector.
Professionalisme, productinnovatie en operational excellence zijn er geen loze begrippen! Zo staat het bedrijf garant dat
catalogusproducten binnen de 24u na bestelling, op maat van de klant geassembleerd en verzonden worden. Bovendien worden
jaarlijks nieuwe octrooien aangevraagd zodat onze innovaties een blijvend competitief voordeel zouden opleveren.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

