10 oktober 2018

Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen, heeft
de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en
agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag
telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende
landen. Meer info op www.joriside.com

Wegens uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega:

QUALITY ENGINEER

(M/V)

Je Functie:
In team werk je dagelijks samen met de supervisors van het productie team. Je hebt oplossingsgerichte contacten met het
engineering team. Er is een intense wisselwerking met de warranty engineers met feedback vanuit klantenklachten. Je bouwt mee
aan een kwaliteitssysteem waar continu verbeteren en kwaliteitsbewustzijn centraal staan. Je rapporteert aan de Quality Manager.

Hoofdtaken:

••zorgen voor de borging van de kwaliteit van alle producten en processen:

door het uitvoeren van steekproeven in productie
door het activeren van de escalatieprocedure
door het invoeren en opvolgen van verantwoorde meetmethodes met gekalibreerde meetinstrumenten
door het helpen implementeren en valideren van nieuwe en gewijzigde producten en processen

••opvolgen en bijsturen van alle kritische parameters en processen
••controleren van de productkwaliteit in samenwerking met lijn en shift supervisors;

bij afwijkingen, de problemen aanpakken, samen met het productie en engineering-team

••opvolgen van de correcte toepassing van kwaliteitscontrole van de producten;

elke afwijking registreren en aanpakken samen met het intern ondersteuningsteam

••opstellen, implementeren en trainen van SOPs (Standard Operation procedures).
••actief deelnemen aan productie- en kwaliteitsvergaderingen;
uitwerken van kwaliteitsanalyses en rapporten (NL - EN).

••klantenklachten helpen onderzoeken en vertalen naar corrigerende acties in productie.
••evalueren van de genomen correctieve acties om efficiënte oplossingen te blijven verzekeren.
••uitvoeren van interne bedrijfsprocesaudits en conformiteitsaudits.
••communiceren van visuele voorbeelden met als doel het kwaliteitsbewustzijn te verhogen bij alle collega’s.
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Je Profiel:
Kwaliteiten:

••ingenieur of gelijkwaardig door ervaring
••flexibel tewerkgesteld in dag, bereid af en toe de andere ploegen aan te spreken
••basiskennis kwaliteitssystemen, van nature kwaliteitsbewust
••sociaalvaardig
••gemotiveerd
••proactief en dynamisch
••hands-on-mentaliteit
••analytisch oplossingsgericht denkvermogen om problemen tot in de kern uit te diepen en aan te pakken
••kennis Office toepassingen en basiskennis Autocad
••talenkennis NL - EN - FR
Ons Aanbod:
Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch bedrijf in
volle expansie met daaraan gekoppeld een competitief loon.

Interesse ?
Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar
jobs@joriside.be. Je kan ook steeds contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051 69 12 76.
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