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Nedri Spanstaal BV: 
Nedri is een bedrijf met een lange, succesvolle historie. In deze periode zijn wij 

uitgegroeid tot een middelgrote industriële onderneming en een van Europa’s 
grootste leveranciers van spanstaal voor verwerking in grote betonconstructies 
en prefab betonelementen. Als zelfstandige ISO gecertificeerde onderneming 

produceren wij met 130 medewerkers ca. 80.000 ton kwalitatief hoogwaardige 
producten. Wij lopen in de markt voorop met onze product- en 

procesontwikkeling. Kwaliteit, flexibiliteit, innovatie en lever-betrouwbaarheid 
zijn de fundamenten van onze vooraanstaande marktpositie. Het bedrijf opereert 
in een zeer competitieve markt met veel aanbieders en product en proces 

moeten voldoen aan een breed scala van normeringen en certificeringen.  
NEDRI Spanstaal BV is gevestigd in Venlo en heeft een productiefaciliteit in 

Hamm (Duitsland).  
 
Quality Department: 

 De Quality Assurance Manager geeft leiding aan de afdeling QA waarvan de 
bezetting bestaat uit 6 medewerkers (2 Quality Assurance Engineers, 1 

Laboratoriummedewerker en 3 Kwaliteitscontroleurs). 
 Het bedrijf en de afdeling zijn gevestigd in Venlo. Het kwaliteitsbeleid van 

onze kleine (20 FTE) productievestiging in Hamm Duitsland valt ook onder de 

verantwoordelijkheid van de Quality Assurance Manager.  
 De manager is direct ondergeschikt aan de Chief Operations Officer (COO).  

 De afdeling is verantwoordelijk voor alle quality assurance activiteiten van 
het bedrijf.  

 De afdeling is intern gericht op kwaliteit, kwaliteitsprocessen en innovatie en 
extern gericht op klantenondersteuning, marktbevordering en kennisdeling.  

 

De Quality Assurance Manager is verantwoordelijk voor: 
 Het functioneren van de afdeling en individuele medewerkers.  

 De ontwikkeling, formulering, implementatie en evaluatie van het 
kwaliteitsbeleid, kwaliteitsbewaking en kwaliteitszorgsystemen. 

 De oplossing van interne operationele- en structurele kwaliteitsproblemen en 

–vraagstukken. 
 Het in het bedrijf en vooral bij het productiemanagement en 

productiemedewerkers bevorderen van kennis over kwaliteit, het 
kwaliteitsbewustzijn en kwaliteits-handelen.  

 De verwerving en het behoud van internationale kwaliteit- en 

levercertificaten. De naleving van de daarin gestelde voorwaarden.  
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 De afhandeling van klantreacties en productverwerkingsvragen, zowel intern 
als extern.  

 Het initiëren en het begeleiden van technologische verbeteringen en 

vernieuwingen in het voortbrengingsproces en het verbeteringen van 
bestaande producten. 

 Het (internationale) relatiebeheer van aan het product en bedrijfstak 
gelieerde organisaties. 

 Het behoud van de ISO-certificeringen voor Kwaliteit en Milieu. 

 De organisatie en begeleiding van interne- en externe audits.  
 

Profiel: 
 Een universitaire opleiding of HBO+. Metaalkunde, chemie of werktuigbouw, 

weg- en waterbouw, bedrijfskunde met metaalkundige kennis.  

 Kennis van en ruime ervaring met (geautomatiseerde) 
kwaliteitszorgsystemen.  

 Leidinggevende capaciteiten en ervaring.  
 Zeer goede managementvaardigheden.  
 Engelse, Duitse en bij voorkeur Franse talenkennis.  

 Product- en proceskennis. Lean / 6 Sigma. Black-belt is een pré. 
 Een scherp analytisch vermogen.  

 Kennis van certificaten en ISO-normen. M.n. 9001 - 14001 

 
Informatie:  
 Marcel Schreurs, COO (06-53224122) 

M.Schreurs@nedri.nl  

 
Uw reactie: 

 Uw schriftelijke sollicitatie en CV richt u aan: 
Wim Thijssen, HR Manager (077-3877435).   
w.thijssen@nedri.nl  

 
 

NEDRI Spanstaal BV 
Groot Egtenrayseweg 13 
Postbus 3040 

5902 RA Venlo 
077-3877477 

www.nedri.nl  
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