
GET CONNECTED

ECS Electronics is een internationaal opererend bedrijf met vestigingen in Nederland, Vietnam, 
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het hoofdkantoor bevindt zich in Breda. Gekenmerkt door een 
informele bedrijfscultuur en met meer dan 30 jaar ervaring heeft dit familiebedrijf zich ontwikkeld 
tot Europees marktleider op het gebied van trekhaakbekabeling. Vanuit productielocaties in 
Nederland, Polen en Vietnam worden meer dan 20 van de grootste Automotive merken over de 
hele wereld beleverd.

Wil jij deel uitmaken van dit sterk groeiende bedrijf met grote ambities?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

QUALITY SYSTEM ENGINEER

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Quality System Engineer geef je ondersteuning aan zowel de Manager Quality als aan de 
controleurs met als doel om de kwaliteit van onze producten en processen primair te borgen 
conform de kwaliteitsnormen en de kwaliteitstargets te realiseren. Ook op het gebied van arbo- 
en milieuzorg geef je ondersteuning volgens het milieuzorgsysteem ISO 14001 om de doelstel-
lingen uit het milieujaarverslag te realiseren.
Het up-to-date houden van zowel het kwaliteitsmanagementsysteem, IATF 16949, als het milieu-
zorgsysteem, ISO 14001, behoort tot jouw taken evenals het vergroten van bewustwording van 
het belang van goed werkende zorgsystemen bij jouw collega’s. Hieruit voortvloeiend krijg je te 
maken met verschillende administratieve taken, het voorbereiden en uitvoeren van audits en het 
evalueren en analyseren van verschillende data. De volgende termen zijn voor jou in dit kader 
bekend: QMS, core tools, NCR’s, SQD, NMR, IMDS.

UW PROFIEL
Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau met bij voorkeur een technisch bedrijfskundige achter-
grond.  Je hebt kennis van en ervaring met kwaliteitsnormen als IATF 16949 en ISO 9001 en 
milieuzorgsysteem ISO 14001. Je bent vaardig met MS O�ce applicaties en hebt enige ervaring 
met het aansturen van collega’s op een kwaliteitsafdeling. Voor de uitvoering van de functie 
wordt analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen gevraagd. Je ben communicatief 
vaardig en beschikt over een hoge mate van accuratesse voor wat betreft opvolging en handha-
ving van kwaliteits- en milieuvoorschriften.
Tenslotte beheers je naast de Nederlandse taal ook de Engelse taal zowel mondeling als schrifte-
lijk en is beheersing van de Duitse taal een pré.

ONS AANBOD
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische en ambitieuze omgeving, 
een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

GET CONNECTED!
Je kunt je sollicitatie richten aan Inge Schillemans, bij voorkeur per e-mail: pz@ecs-electronics.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Friso Tonnet via 076-5810499 of 
f.tonnet@ecs-electronics.nl 

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.


