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WE WANT YOU

JOUW UITDAGING

  Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de 
technische kwaliteitscontrole van de inkomende 
goederen in het magazijn.

  Je staat in voor de controle van retourproducten en zorgt 
voor de nodige verslagen van dit nazicht. Je doet hierbij 
ook de administratieve opvolging in ons ERP Pakket AX.

  Met jouw technisch inzicht doe je onder meer herstellingen 
aan bruikleentoestellen, voormontage van beursmateriaal 
en ben je verantwoordelijk voor de nodige aanpassingen 
aan samples. Interventies ter plaatse bij klanten zijn 
uitzonderlijk, maar ook een mogelijkheid.

  Je behandelt de inkomende vragen van klanten en ons 
salesteam samen met team technics.

  Je verzamelt de gegevens en testrapporten benodigd 
voor de CE-declaraties.

  Samen met de quality manager ondersteun je het 
personeel in de verschillende ISO-aangelegenheden.

  Aan het einde van de dag ben je trots op je behaalde 
deadlines die je realiseerde met het hele quality team.

JOUW TALENT

  Jouw technisch diploma met een basiskennis van 
elektriciteit hangt aan je muur te pronken en je hebt 
bij voorkeur een eerste relevante ervaring in je rugzakje. 
Kennis van de CE-regelgeving is een pluspunt.

  Je hebt oog voor detail, bent ordelijk en weet je werk 
zelf te organiseren volgens de prioriteiten.

  Je bent flexibel en hebt een grote 
verantwoordelijkheidszin.

  Je kan je goed uitdrukken in het NL, ENG en kan 
je plan trekken in het FR.

  Je hebt zin om actief mee te denken over mogelijke 
optimalisatieprocessen binnen Wever & Ducré.

ONS AANBOD

  Een gevarieerde, zelfstandige functie in een innovatief 
en internationaal bedrijf waar we talent herkennen 
en erkennen.

  Een aantrekkelijk salaris met tal van voordelen
   Maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, 

woon-werkverkeer en mogelijkheid tot fietslease.
   Gebruik van de bedrijfsfitness met begeleiding 

van personal coach, goede werksfeer met 
regelmatig leuke teamactiviteiten en gezonde 
tussendoortjes beschikbaar voor jou in 
een gezellige ontspanningsruimte.

  29 vakantiedagen (als je ons maar een kaartje stuurt).
  De mogelijkheid je verder bij te scholen en zo bij te dragen 

tot een steeds verder groeiende internationale 
onderneming waarin we samen successen vieren, 
ook aan onze eigen bar.

Er is altijd licht aan het einde van de tunnel! Wever & Ducré is een jonge no-nonsense 
verlichtingsproducent met het hoofdkantoor te Kortrijk. We behoren al een aantal jaar tot de snelst 
groeiende bedrijven in West-Vlaanderen. Om onze verlichtingsarmaturen te maken, combineert 
Wever & Ducré hoogtechnologische ontwikkelingen met boeiende, hedendaagse designs en een vleugje 
rock ’n roll. We zijn een hecht team van doelgerichte en creatieve doeners die niet out of the box denken, 
maar ‘the box’ hebben afgevoerd. Wever & Ducré hecht dan ook bijzonder veel belang aan het verder
ontwikkelen van onze getalenteerde medewerkers die plezier beleven in hun werk. 

Wil jij je talent bij ons verder ontwikkelen? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar: 
wewantyou@weverducre.com of +32 56/492800 
Binnen de week hoor je of we met jou 
rond de tafel willen zitten.
 
Wil je meer te weten komen over ons bedrijf? 
Neem een kijkje op weverducre.com


