
 

Medewerker Kwaliteitsdienst – mei 2021 

Vacature Medewerker Kwaliteitsdienst 

Wil jij werken als Medewerker Kwaliteitsdienst voor een winstgevende producent in kunststof profielen? 
Gaan knallen voor ons bedrijf en werkzaam zijn binnen een hecht team? Dan hebben wij dé vacature 
voor jou, dus solliciteer snel! 
 

Medewerker Kwaliteitsdienst (fulltime) 
 
Functie 
Binnen de afdeling kwaliteitsdienst ben je onderdeel van een team wat bestaat uit 3 medecollega’s. 
Samen met je team zorg je voor de controle van (nieuwe) producten en de borging van de controles 
uitgevoerd door de productie.  
 
Als medewerker op de afdeling kwaliteitsdienst ben je dé stuwende kracht in de uitvoering van het 
kwaliteitsmanagementsysteem. Denk hierbij aan de afhandeling van klachten, procesafwijkingen 
onderzoeken, metingen verrichten aan eindproducten, procesbeschrijvingen evalueren en het 
kwaliteitsboek onderhouden.  
 
Wat ga je doen? 

• Steekproefsgewijs controles uitvoeren op grondstoffen, bestaande en/of nieuwe producten 
• Interne afwijkingen signaleren, beoordelen en de daarbij behorende acties initiëren 
• Klachten administratief afhandelen en advies geven over preventieve oplossingen 
• Meedenken in nieuwe kwaliteitsprocessen 
• Adviezen en instructies geven m.b.t. metingen 
• Opstellen instructies 
• Onderhoud databases Kwaliteitsdienst 

 
 
Wat vragen wij van jou: 

• Een afgeronde MBO+ opleiding in de technische richting 
• Werkervaring in een soortgelijke functie is een pré 
• Affiniteit met techniek en ervaring met het extrusie proces is een pré 
• Ervaring met werken in een productieomgeving 
• Kan zelfstandig en in teamverband werken 

 
We leven alleen niet in een ideale wereld. Mocht je daarom wel raakvlakken hebben en zeer 
gemotiveerd zijn, dan willen we ook graag met je in contact komen. Ontwikkelen en uitdagen is immers 
waar wij voor staan. 
 
 
Aanbod 
Wij bieden jou de mogelijkheid om aan de slag te gaan als Medewerker Kwaliteitsdienst binnen een 
internationaal georiënteerd bedrijf. Daarvoor ontvang jij onder andere: 
 

• Een marktconform salaris; 
• Reiskostenvergoeding; 
• 25 verlofdagen + 13 ADV dagen; 
• Mogelijkheden jezelf te blijven ontwikkelen door trainingen en cursussen. 

 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer J. Dijkstra, QHSE Manager. 
Telefoonnummer 0511 541700. 
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie met cv kun je tot en met 30 juni 2021 sturen naar:  
Afdeling HRM, per e-mail  NLhrm@primo.com 
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