Vacature

Kwaliteitscontroleur (38 uur)
De organisatie

TM Filters B.V. is gevestigd te Alphen aan den
Rijn en is een onderdeel van de HWI Group. Met
een jong en enthousiast team houden wij ons
bezig met het ontwerpen, produceren en
assembleren van op maat gemaakte
filtratiesystemen. Onze producten worden met
name aan de olie- en gasindustrie geleverd en
voldoen dus aan de hoogste kwaliteitseisen.

MBO werk- en
denkniveau
Lezen en begrijpen
van technische
tekeningen en
specificaties is een
pré

Kritisch en
gefocust

Functie-eisen

Functieomschrijving

Kwaliteitswaarborging is niet alleen essentieel
vanwege de eisen van onze klanten maar ook
op het gebied van veiligheid aangezien de filters
op druk staan. Als kwaliteitscontroleur ben je de
laatste schakel voordat de goederen naar de
klant gaan. Aan de hand van procedures,
checklists en productietekeningen ben je in staat
producten nauwkeurig na te meten en dit te
registreren. Je bent kritisch, gefocust en heb
oog voor detail. Ook sta je stevig in je schoenen:
producten gaan niet eerder weg voor jouw
goedkeuring en die geef je natuurlijk niet
zomaar! Eventuele afwijkingen registreer je en
je neemt maatregelen om de afwijking zowel te
verhelpen als te voorkomen. Tot slot
communiceer je jouw bevindingen naar alle
betrokkenen.

Géén 9 tot 5
mentaliteit

Affiniteit met
techniek

Goede beheersing
van de
Nederlandse en
Engelse taal

Wat bieden wij?
• Een marktconform salaris inclusief
25 vakantiedagen;

• doorgroeimogelijkheden bij goed
functioneren;

Registratie van
kwaliteitsafwijkingen

Kwaliteitsinspectie

• een prettige en open

werkomgeving met jonge
enthousiaste collega’s;
• mogelijkheden tot zelfontplooiing in
de vorm van trainingen en
cursussen;
• een dagelijks verzorgde lunch.

Verantwoordelijkheden

Afwikkelen van
kwaliteitsdocumentatie

Communicatie van
zaken gerelateerd
aan de kwaliteit

Locatie

Magazijnweg 4
2404 CE Alphen aan den Rijn
Nederlands
+31 (0) 172 74 53 96

www.TMFilters.com

Interesse?

Herken jij jezelf in deze functie en
spreekt ons bedrijf je aan? Stuur dan je
CV en motivatie naar
HR@tmfilters.com, dan nemen wij zo
snel mogelijk contact met je op!

