
 
 

Ingenieur Certificaten/ 

Technische Marketing 
 

Ben je gepassioneerd door veiligheid, milieu en kwaliteit. Hou 

je van procedures, analyses en controles. Wil je die verwerken 

in rapporten, verificatie, test, certificering en audits. Kan je 

jezelf beschrijven als gedreven, punctueel en kritisch? 

Dan ben jij de perfecte kandidaat en hebben we bij Rex de job 

die je zeker zal aanspreken. 

Profiel: 
• Je bent een Master Industrieel of Burgerlijk Ingenieur.  

• Je vindt Kwaliteit, Veiligheid en Milieu essentieel waardoor je actief wil werken rond het versterken van een 

dergelijke bedrijfscultuur. 

• Je hebt sterke interesse in het opbouwen en respecteren van kwaliteitssystemen zoals ISO 9001, 14001 en in de 

Breeam methode  

• Je bent hands-on, gaat uitdagingen niet uit de weg. 

• Je werk graag proactief, georganiseerd en zelfstandig.  

• Je bent communicatief, creatief en oplossingsgericht. 

Hoe ziet je dag eruit:  
• Je bent binnen onze productie verantwoordelijk voor de meting, analyse en conformiteitscontrole van zowel de 

grondstoffen, als tussen- en eindproducten met in het bijzonder de kwaliteit van het isolerend schuim die de basis 

vormt van ons sandwichpaneel. 

• Dit voer je uit met behulp van verscheidene testen op de genomen stalen (chemische, mechanische en fysische 

analyses).  

• Je interpreteert de onderzoeksresultaten en beoordeelt die aan de hand van de analyses en de metingen. Op basis 

daarvan werk je aan de nodige te volgen protocollen, registreer je ter opvolging alle data en zet je de vereiste 

kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieuprocedures op punt. 

• Ter verbetering van ons productieproces ontwikkel je nieuwe analyses en werk je die verder uit. 

• Je bent verantwoordelijk voor de aanvraag, opvolging en beheer van de verschillende certificeringsprocedures. 

• Tevens sta je in voor de begeleiding van de externe audits en voer je regelmatig interne controles zodat de 

conformiteit met de ISO-normen gewaarborgd blijft. 

• In geval van afwijkende resultaten stuur je bij en stel je wijzigingen voor waar nodig. 

• Je wordt hierin bijgestaan door je collega Labo-Analist. 

• Je wil bijblijven en zal continu je vakkennis bijwerken zodat je die optimaal kan toepassen in de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wij bieden: 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een 

innoverende en dynamische omgeving met een no-nonsens 

cultuur. 

• Een modern sterk geautomatiseerd productiebedrijf met een 

internationaal karakter.  

• Focus op ontwikkeling van talent door opleiding. 

• Ruimte voor initiatief en persoonlijke inbreng. 

• Informele positieve werksfeer binnen een warm team. 

• Open communicatie en vlakke structuur. 

• Aandacht voor veiligheid en milieu. 

• Leute en voldoening in de job. 

• Mooi verloningspakket, met extralegale voordelen.  

 

Plaats van tewerkstelling : Industriepark Doornik, zeer vlot bereikbaar, geen files 

uurregeling : 39 uur / 20 dagen verlof met 6 ADV dagen 

Goesting? 

Laat van je horen en stuur je cv naar s.maes@rexpanels.com of bel mij op het nummer 0492/97.90.30 

 

Bezoek zeker onze webside  https://rexpanelsandprofiles.com/ en bekijk een impressie van onze 

productie https://www.youtube.com/watch?v=oFy5ohCSJt0 

 

We zijn benieuwd naar je ambities! 
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