Aluvision nv is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium
designprofielen en verlichting voor standenbouw, showrooms en displays. Ons team telt
ondertussen 70 enthousiaste medewerkers en samen staan we voor innovatie, kwaliteit en
service. De expertise van ons gedreven team zorgt voor topprestaties bij klanten wereldwijd.
Om onze sterke groei te ondersteunen, willen wij ons team uitbreiden met een:

KWALITEITSMANAGER
JE PROFIEL
• Je behaalde minimum een bachelordiploma.
• Een technische achtergrond is een plus.
• Je bent nauwkeurig, hebt oog voor detail en
bent analytisch ingesteld.
• Je beschikt over een positieve ingesteldheid en
je werkt zelfstandig.
• Je bent organisatorisch sterk en staat garant
voor kwaliteit en degelijkheid.
JE FUNCTIE
• Binnen deze functie ben je verantwoordelijk
voor de controle op de kwaliteit van de
goederen tijdens de verschillende fasen van het
productieproces.
• Je controleert of de binnenkomende goederen
conform zijn aan de kwaliteitsvereisten.
• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van
alle uitgaande orders.
• Je voert continue controle uit op de
kwaliteitsnormen.
• Je geeft advies en instructies betreffende de
uitvoering en flow.
• Je rapporteert aan het management.

ONS AANBOD
• Een intensieve opleiding en inwerkperiode.
• Een uitdagende en vaste job in een sterk
groeiende, internationale omgeving.
• Een open bedrijfscultuur waar innovatie en
klantgericht denken bovenaan staan.
• Een autonome functie met ruimte voor initiatief
en mogelijkheid tot het volgen van diverse
opleidingen.
• Een enthousiast team van getalenteerde
collega’s.
• Een passende verloning volgens kennis en
ervaring, aangevuld met extralegale voordelen.

INTERESSE?
Wil je deel uitmaken van een winning team en van de boeiende wereld van designoplossingen?
Stuur dan vandaag nog je cv met motivatiebrief naar marie@aluvision.com.
Meer info: www.aluvision.com of +32 (0)478 13 30 02.
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