IFG Cresco, een divisie van International Fibres Group, is een gerenommeerde producent van weefsels
bestemd voor de tuinbouwsector. Al meer dan 50 jaar bieden we een innovatief productaanbod dat
wereldwijd zijn weg vindt naar de professionele gebruiker. Onze Phormium productportfolio omvat een
brede range aan schermdoeken voor kassen, gronddoeken en netten voor de champignonsector.
Hiernaast bieddt IFG Cresco ook oplossingen voor industriële toepassingen, zoals versterkingsweefsels
voor verpakking en onderdakfolie.
Vanuit onze site in Lokeren streven wij naar proactieve dienstverlening, waarin klantgerichtheid én
duurzame oplossingen absoluut centraal staan.

Quality Manager
Locatie:
Werkregime:
Contracttype:

Lokeren
dag
Onbepaalde duur

Taken en verantwoordelijkheden:
• Je bent verantwoordelijk voor het volledige kwaliteitsbeleid binnen onze productieplant.
• Daarbij geef je vorm aan alle acties die bijdragen tot een betere kwaliteit en kwaliteitsbeleving, dit
voornamelijk binnen het productie apparaat.
• Je zorgt ervoor dat de verschillende kwaliteitssystemen up-to-date zijn en dat de toekenning van de
verschillende kwaliteitslabels wordt gegarandeerd. Hiervoor ben je het eerste aanspreekpunt voor de
externe auditinstanties waarmee je de verschillende audits organiseert en mee ondersteunt.
• Je houdt het zorghandboek (ISO 9001) bij en actualiseert/optimaliseert het.
• Je doet een stipte klachtenopvolging en klachtenonderzoek zowel naar klanten als leveranciers.
• Je organiseert trainingen met de verschillende betrokken diensten, waarbij je instaat voor
permanente verbetering van de processen, gaande van de inkomende goederen tot de levering van
goederen en diensten aan de klant.
• Je gaat zeer nauw samenwerken met de productieverantwoordelijken met als doel een
kwaliteitsbeleid uit te werken waarbij een “zero defect” principe moet vooropstaan.
• Je geeft leiding aan een team van laboranten.
• Je zetelt in diverse werkgroepen ter optimalisatie van de kwaliteit.
Inzake QC rapporteer je aan de Operationeel Directeur. Betreffende QA rapporteer je aan de
Managing Director.
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minstens 5 jaar productie ervaring, en een ervaring in quality management.
Je hebt een hogere opleiding genoten, dit bij voorkeur met een technische basis.
Je beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden om mensen mee te krijgen in jouw verhaal.
Snel inzetbaar, all-round en hands on.
Hoge mate van autonomie.
Goede kennis van Nederlands en Engels
Bereid om occasioneel te reizen

Interesse?
Voor meer info kan u terecht bij Stijn Prové, HR, op +32 (0)9 340 98 85 of stijn.prove@ifgcresco.com.
Gelieve je schriftelijke kandidatuur en CV door te sturen naar IFG Cresco NV, ter attentie van Stijn
Prové, HR.
IFG Cresco NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium
–
Phone: +32 9 3409811, Fax: +32 9 3487702
www.ifgcresco.com

