Vacature Kwaliteitsmanager
Bedrijf
Bij het horen van de firma naam PVS nv zal er bij velen misschien niet meteen een belletje rinkelen. Maar op de internationale
audio markt heeft deze firma zijn vaste waarde al meer dan 30 jaar bewezen. De firma is over de loop van deze jaren
gegroeid van winkel tot groothandel en van groothandel tot fabrikant en oprichter van de merken AUDAC, Caymon en Procab.

Functie
Uw functie bestaat erin het complete kwaliteitsproces van de firma en zijn merken te beheren en toe te passen. Toekomende
producten van de productiesites worden gecheckt en al dan niet vrijgegeven. Ook het gevolg hiervan is een belangrijke
verantwoordelijkheid. Het opmerken van verbeteringspunten aan de producten en het plannen van herwerkingen zijn
belangrijke punten op je agenda. Op deze manier werk je nauw samen met de afdeling productmanagement en R&D.

Vereisten
U heeft een kennis van Engels en Nederlands.
U bent goed met de meeste computerprogramma’s zoals Word, Excel, Windows, PowerPoint en Acces.
U bent op de hoogte van audiovisuele technieken.
U hebt ervaring met technische kwaliteitsorganisatie.
U bent stressbestendig, flexibel, commutatief en kan autonoom werken.
U hebt goede administratieve eigenschappen en gevoel voor commerciële noden.
U getuigt van goede teamspirit.
U werkt ordelijk, precies en beschikt over goede organisatorische eigenschappen.
U beschikt over een technisch diploma graduaat of hoger.

Tewerkstelling
U wordt ingeschakeld in een jong en dynamisch team van 35 personen waar u een eigen verantwoordelijkheid dient op te
nemen. De werktijden zijn van 08.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 en op vrijdag tot 15.00. U wordt tewerkgesteld in
onze kantoren in de Veldstraat te Hasselt.

Opleidingen
Bijkomende opleidingen zijn voorzien binnen het bedrijf door eigen dienst en buiten het bedrijf door gespecialiseerde
bedrijven.

Sollicitatie
U stuurt u CV via post of E-mail :
Patrick Van de Sande
Veldstraat 99
3500 Hasselt
cv@pvs4you.com

