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Quality Assurance Engineer bij Nedri Spanstaal BV: een functie die vele 
verantwoordelijkheden combineert met vakinhoudelijke diepgang, interne 

proces- en resultaatverantwoordelijkheden met externe relatie- en 
servicegerichtheid en zelfstandigheid met verantwoordelijkheid.  

De afdeling staat onder leiding van de Quality Assurance Manager en heeft een 
bezetting van 5,6 FTE’s waarvan 3 FTE’s belast zijn met de dagelijkse controle 
van de producten. Door de uitbreiding van de afdelingsverantwoordelijkheid en 

de groei in aantal en complexiteit van kwaliteitsvraagstukken is besloten om de 
bezetting te versterken.  

 
 
De Functie:  

 Is intensief betrokken bij het ontwikkelen en continue verbeteren van de 
managementsystemen (milieu en kwaliteit) vlg. de eisen en richtlijnen van 

ISO-9001:2015 en ISO-14001:2015. 
 Draagt bij aan continue verbetering op systeem-, proces-, en productniveau 

en op de vlakken van milieu en veiligheid. 

 Is intensief betrokken bij het verwerven, behouden en onderhouden van 
leverbevoegdheden (institutionele certificeringen). 

 Onderhoudt het informatiesysteem en de productspecificaties. 
 Is verantwoordelijk voor het beheer van het kalibratiesysteem van het 

bedrijf. 

 Is intensief betrokken bij het testen en vrijgeven van nieuwe grondstoffen. 
 Is mede verantwoordelijk voor de klachtafhandeling zowel van de klanten als 

naar de leveranciers.  
 Voert product- en procesanalyses uit en doet maakbaarheidsonderzoeken en 

proeven.  

 Verwerkt testgegevens en genereert informatie t.b.v. interne 
managementbeslissingen en externe kwaliteitsverantwoording 

(leverbescheiden). 
 Voert interne audits uit en ondersteunt de productieafdelingen intensief bij 

het verbeteren van de praktische maakprocessen. 
 Participeert in de overlegstructuur aangaande kwaliteit en milieu.  
 Denkt en werkt actief mee aan/in de afdelingsstrategie. 
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Het Profiel:  
 HBO (HTS): metaalkunde, werktuigbouwkunde, weg- en waterbouwkunde, 

bedrijfskunde met metaalkundige kennis.  
 Kennis van en ruime ervaring met ERP/MRP zorgsystemen.  

 Kennis van managementsystemen en productcertificering.  
 Weet zich specialistische product- en proceskennis snel eigen te maken 

m.b.v. de procesbenadering. 

 Aantoonbare kennis van statistiek is een pré. 
 Goede sociale en communicatieve (intern en extern) vaardigheden.  

 Engels en Duits.  
 Een scherp analytisch vermogen.  

 
Informatie: 
Rob Rebergen, Quality Assurance Manager (077–3877455)  r.rebergen@nedri.nl.    

 
Sollicitatie: 

Wim Thijssen, HR Manager (077-3877435)  w.thijssen@nedri.nl  
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