AFFILIPS N.V, gevestigd in Tienen, is een wereldwijd vermaarde producent van hoogwaardige voorlegeringen
op basis van koper, aluminium, nikkel, lood en zink. Als specialist in haar vakgebied levert Affilips topkwaliteit
die door haar klanten verwerkt wordt in ‘high demanding’ toepassingen, zoals bijv. in vliegtuigmotoren en de
ICT/elektronica industrie. Als basis voor deze legeringen gebruikt Affilips gerecycleerd metaal en biedt zo een
ecologische bijdrage gecombineerd met economisch voordeel.

Vacature medewerker kwaliteitsafdeling
Taken en verantwoordelijkheden
Samen met de quality manager zorgt u voor het/de:
• Opstellen en beheren van het kwaliteitshandboek conform de ISO normen
• Opstellen en beheren van procedures
• Beheren van fabricatiewerkwijzen, formulieren en lijsten met betrekking tot kwaliteit, milieu &
veiligheid
• Aansturen van het kwaliteitsbeleid door middel van sensibilisering van het personeel,
kwaliteitskringen, management reviews, interne en externe audits enz.
• Coördineren van diverse andere acties ; evalueren van de keuring van producten, vrijgeven
respectievelijk blokkeren van producten, behandelen van klachten, implementeren en
evalueren van preventieve en corrigerende maatregelen
• Opvolgen en evalueren van opleidingsprogramma’s
• Opvolging van de kalibratie van alle meetmiddelen en rapportering daarvan
• Vrijgave/ toewijzen gietingen
• Controle analysecertificaat
Profiel
• Hoger onderwijs (bij voorkeur technische/ scheikundige achtergrond)
• Kennis kwaliteitszorgsysteem en /of milieuzorgsysteem en veiligheid is een plus
• Interesse in duurzaamheid (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
• Goede kennis van Nederlands en Engels, kennis van Frans en Duits is een troef
Competenties:
• Analytisch vermogen
• Creatief
• Initiatief nemen
• Innovatief (toekomstgericht denken)
• Resultaatgericht, overtuigingskracht
• Zelfreflectie, Kritisch
• Verantwoordelijk
• Voortgang controleren
• Autonomie/zelfstandigheid
• Communicatief sterk, constructief
• Bruggenbouwer, relationeel vaardig
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Wij bieden
• Een uitdagende job in een concurrerende internationale omgeving.
• Een passend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een job met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief
• Een voltijdse functie

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur stellen door een sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen naar:
Affilips N.V. t.a.v. Katrien Vanelderen, Personeelsdienst
Biezenstraat 26-31 te 3300 Tienen
of door een email te verzenden aan: kvanelderen@affilips.com

