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TREEE Industrial zoekt!

Quality Engineer
Regio Helmond
Bedrijfsprofiel
Voor een nieuwe opdrachtgever in de regio Helmond zoekt Klik Werving &
Selectie een Quality Engineer. Dit betreft een nieuwe functie in een klein
enthousiast bedrijf (ca. 35 FTE), dat een groei doormaakt.
Het bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van gereedschappen voor koud en
warmvervorming.
Een samenwerkingsverband met verschillende Europese gereedschapsbedrijven,
heeft ze in staat gesteld een hoog gekwalificeerd team te vormen van toegewijde
gereedschapsproducenten.
In tijden van de oprichting van de groep was het belangrijkste streven, om van
iedere gereedschapsfabriek, de sterke punten en speciale productiemogelijkheden
optimaal te kunnen gebruiken. In de ruim 100 jarige historie bouwden zij een
reputatie op, op basis van betrouwbaarheid, kwaliteit en gunstig geprijsde
gereedschappen voor de bevestigingsmiddelenindustrie.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:
* Fysieke kwaliteitscontrole van uitgaande goederen
* Niet-Destructief Onderzoek
* Opstellen meetrapporten
* Rapporteren, bewaken en afhandelen klachten (in- en extern)
* Contacten met klanten en leveranciers
* Analyse (in- en externe) klachten, rapportage hiervan, plannen acties, uitvoeren
acties
* Bewaking acties ter verbetering van proces en kwaliteit
* Aansturen logistieke afhandeling (voorraadbeheer, transport, verpakken,
documentatie)
* Onderhouden Quality Management Systeem (ISO9001; ISO/TS16949)
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* Verbeterprojecten initiëren, opstarten en begeleiden, ter verbetering structuur
en efficiency

Gewenst profiel
* HBO werk- en denkniveau met een technische achtergrond (WTB of Technische
Bedrijfskunde)
* Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (voorkeur: automotive)
* Affiniteit met verspanende technieken is een plus
* Analytisch vermogen
* Probleemoplossend vermogen
* Bekend met 8D Problem Solving, SPS, FMEA (en andere Lean methodieken)
* Bekend met een ERP/MRP software pakket
* Goede communicatieve vaardigheden
* Efficiënt, gestructureerd en organisatorisch ingesteld
* Pluspunt worden behaald met ervaring met MS Access of Visual Basic
* Beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal heeft de voorkeur.
Interesse? Reageer direct of neem contact op! 0478-512000 - 0620422665 U kunt
reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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