Vacature

Mitsubitshi Chemical Advanced Materials Plastics NV

Divisie / Afdeling

Mcam Plastics - Quality

Locatie

Tielt

Functietitel

Quality Engineer

Rapporteert aan

Missinne Dieter

Titel

Niveau / Klasse

Aard van de functie:

Uren gemiddeld 40 / week dagwerk

Voltijds

Quality Manager

Deeltijds

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN
Binnen ons customer engineering team neem je de kwaliteitsaspecten van de verschillende projecten, zowel tijdens de
ontwikkeling als bij de productie, voor je rekening.
Je rapporteert zowel intern als naar de klant.
Met behulp van de beschikbare ‘handmeetmiddelen’ zoals schuifmaat, micrometer,
hoogtemeter … maar ook via 3D-CMM en 3D scanner maak je meetanalyses van onze
producten voor interne en externe klanten.

Schrijven van 3D-meetprogramma’s

Bij meetproblemen overleg je binnen de afdeling samen met de collega Quality engineers om ervaringen te delen en
zo tot de juiste oplossing te komen.

Meetrapporten/ meetanalyses opstellen en toelichten,…
Vrijgavedossiers opmaken voor nieuwe projecten en deze verdedigen bij de klant.

Meewerken aan FMEA’s

Binnen je team het Controle-Plan vormgeven

Controle-kalibers ontwikkelen

Product- en proces studies uitvoeren, …
Zorgen dat de kwaliteit van onze producten dagelijks op een goede manier wordt bewaakt, samen met de collega’s van QAS.
Klachten behandelen met behulp van de gekende technieken, gebruik makend van een aantal vaste methodologieën, met als
ultiem doel: klachten voorkomen.

UW PROFIEL










Graduaat / Ingenieur in de richting Mechanica of Elektromechanica.
Een eerste werkervaring in een kwaliteitsfunctie en/of productie-omgeving is positief maar niet noodzakelijk.
Een praktische computerkennis is onmisbaar. (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…)
nauwkeurig en in staat om diplomatisch, na overleg en met het inwinnen van de nodige informatie,
een gefundeerde mening over te dragen aan andere mensen in de organisatie
in staat om onder tijdsdruk weloverwogen beslissingen te nemen
bereid om geregeld buitenlandse/binnenlandse klantenbezoeken te maken
Talenkennis : Nederlands – engels
Welzijn, veiligheid en duurzaamheid zijn de kernwaarden van Quadrant en staan dan ook centraal in onze werking.
We noemen het ‘KAITEKI’, het duurzaam welzijn van de mens, de maatschappij en onze planeet. Je begrijpt en
behartigt deze principes dan ook in alles wat je doet.

ONS AANBOD





Je komt terecht in een stabiele, internationale onderneming met een familiale werksfeer.
Je werkt in een aangename en veilige omgeving met een collegiaal team
Je krijgt de voortdurende kans tot opleiding en ontwikkeling
We bieden je een aantrekkelijk loonpakket aan, aangevuld met verschillende extralegale voordelen waaronder 12
ADV dagen.
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