Quality Lead
Beschrijving van de functie
Als onderdeel van ons Operations Team ga jij een optimale kwaliteit van
de processen, geproduceerde producten en diensten borgen.

Wie ben jij?
Je bent een praktisch ingesteld persoon met conceptueel
denkvermogen. Je hebt minimaal rond de 5 jaar werkervaring in een
Hendrik Veder Group is a European
company, operating worldwide from
its locations in the Netherlands,
England, Scotland, France, Norway
and Poland. It is headquartered in
the Port of Rotterdam.
The company provides products
rope and synthetic rope, which play
and maritime industries around
solutions and services in many other
industries.

productie-omgeving waar je bezig bent geweest met Productie
Engineering, Productie of Kwaliteit.
Affiniteit met ons product is geen must, maar uiteraard wel een pré.

Spreken de volgende taken en verantwoordelijkheden je aan?
•

Het implementeren van-, up-to-date houden en ontwikkelen van een
kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) en de aan QMS gerelateerde
processen.

•

Het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur binnen het bedrijf.

•

Het continue stimuleren- en begeleiden van kwaliteitsverbeteringen.

•

Praktische en concrete verbeteracties opzetten naar aanleiding van
klachten van klanten en interne kwaliteitsissues.

•

Het aansturen van kwaliteitscontroleurs om juiste kwaliteit van alle
(eind) producten te garanderen.

Hendrik Veder Group’s ambition is

•

Het aansturen van het productcertificeringsteam bij het genereren
van de vereiste certificaten.

sectors more sustainable. We work

•

Ondersteunen van de directie bij, zowel het bepalen als het behalen
van kwaliteitsdoelstellingen.

clients to achieve sustainability
through innovation.

Onze minimale eisen zijn
solutions based on inventory
management, maintenance and a
circular approach to raw materials.

HBO werk- & denkniveau
Met overtuiging de volgende competenties aanwezig: Kwaliteitsbewust,
Klant- en service georiënteerd, analytisch, communicatief en
samenwerken.

At Hendrik Veder Group,
sustainability and savings go hand
in hand.

Wat bieden wij
Een fulltimebaan met goede arbeidsvoorwaarden en ruimte om te leren
zodat jij je verder kunt ontwikkelen.

Informatie over de procedure
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Vennik, HR
Manager: marianne.vennik@hendrikvedergroup.com
of op telefoonnummer: 010-299 2352. Je kunt je motivatiebrief en cv
e-mailen naar: humanresources@hendrikvedergroup.com

