Medec International (Aalst) ontwikkelt en produceert reeds meer dan 40 jaar
anesthesietoestellen en accessoires.
Wij exporteren onze topproducten naar meer dan 90 landen wereldwijd. Elke dag worden
meer dan 30.000 patiënten over de hele wereld veilig geopereerd door een Medec
anesthesie werkstation.
Zin om deel uit te maken van een ambitieuze en groeiende internationale KMO? We kijken
uit naar een gedreven:

Quality Assurance Manager (m/v/x)
Functieomschrijving:







Je zorgt voor de verdere uitbouw van het kwaliteitsmanagementsysteem doorheen
het bedrijf.
Je zorgt samen met de verschillende departementen voor continue verbeteringen.
Je zet de theorie van het kwaliteitssysteem om naar praktische en eenvoudige
oplossingen.
Je verzorgt kwaliteitsopleidingen op maat en voert interne en externe audits uit om
de kwaliteitsprocessen te evalueren en te verbeteren.
Je communiceert met verschillende stakeholders, waaronder leveranciers, om zo de
kwaliteit van onze producten te waarborgen.
Je bent nauw betrokken bij het opstellen en valideren van het technisch dossier van
nieuw ontwikkelde producten binnen onze R&D afdeling.
Je zorgt op basis van vooropgestelde KPI’s voor een heldere rapportage naar het
management.

Profielvereisten:






Je behaalde een Bachelor of Master diploma en koppelt dit aan enkele jaren ervaring
binnen kwaliteit.
Je bent vertrouwd met kwaliteitssystemen en verbeterprojecten. Kennis van IS0
13485: 2016 en de MDR regelgeving is een troef.
Je gaat graag in overleg, denkt oplossingsgericht en neemt de zaken in handen.
Je werkt nauwkeuring en gestructureerd waardoor je rapportering en administratie
steeds up date zijn.
Je bent communicatief sterk en spreekt vlot Nederlands en Engels

Aanbod:
Je komt terecht in een ambitieus en innovatief bedrijf waar je meewerkt aan hoogstaande
en kwalitatieve producten. Je ontvangt een competitief verloningspakket dat wordt
aangevuld met een firmawagen.
Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
Aarzel dan niet en stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met CV met vermelding
‘Kwaliteitsmanager’ t.a.v. naar Nick De Plus Tel. 053/70.35.44. Mail hr@medec-intl.com.

