
 
 

 
 
Het Bedrijf: 
NEDRI Spanstaal BV is een 
bedrijf met een lange, 
succesvolle historie. In deze 
periode zijn wij uitgegroeid 
tot een middelgrote 
industriële onderneming en 
zitten in de top 3 van 
Europa’s grootste 
leveranciers van spanstaal 
voor verwerking in grote 
betonconstructies en prefab 
betonelementen. Als 
zelfstandige ISO 
gecertificeerde onderneming 
produceren wij met 140 
medewerkers ca.90.000 ton 
kwalitatief hoogwaardige 
producten. Wij lopen in onze 
B to B markt voorop wat 
betreft de ondersteuning van 
de afnemers gericht op 
product- en proces-
ontwikkeling. Kwaliteit, 
flexibiliteit en lever-
betrouwbaarheid zijn 
belangrijke speerpunten 
waarmee wij ons in de markt 
onderscheiden. 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 (o.a. ISO 
9001, 14001).  
 
Door vertrek is een vacature 
ontstaan van Quality 
Assurance Manager .  
 
NEDRI Spanstaal BV is 
gevestigd in Venlo en heeft 
een productiefaciliteit in 
Hamm (Duitsland).  
 
NEDRI Spanstaal BV 
Groot Egtenrayseweg 13 
5928 PA Venlo 
077-3877477 
www.nedri.nl  

 

Quality Assurance Manager  
 

 

 
Quality Department: 

• is direct ondergeschikt aan de CEO. Geeft leiding aan de kwaliteits-  en 
keuringsafdeling en de Gereedschapsmakerij, en is verantwoordelijke voor 
de quality assurance activiteiten van het bedrijf. 

• heeft als hoofdtaken de normeringen en certificeringen, kwaliteitskeuringen, 
proeven, klachtafhandeling, product specificaties en gereedschaps-
onderhoud en voorziening. 

• is intern gericht op kwaliteitsbevordering van de productie, 
kwaliteitsprocessen en innovatie, extern gericht op klantondersteuning, 
marktbevordering en kennisdeling. Neemt deel aan (inter) nationale 
normcommissies voor onder andere de Euronorm voor spanstaal.   

• In totaal zijn er 8 medewerkers werkzaam. 

• de nieuwe manager zal opgeleid worden in alle operationele- en 
beleidsmatige facetten van onze kwaliteitssystemen.  

 
Quality Assurance Manager: 

• is intensief betrokken bij het verwerven, behouden en onderhouden van 
leverbevoegdheden (institutionele certificeringen) met de Quality assurance 
engineer.  

• onderhoudt mede het informatiesysteem en de productspecificaties. 

• is mede verantwoordelijk voor de klachtafhandeling zowel van de klanten 
als naar de leveranciers (ingangscontroles en grondstof-vrijgaven).  

• 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. 

• is verantwoordelijk voor het ISO 9001 en 14001 systeem  

• initieert en participeert in de overlegstructuur aangaande kwaliteit.  

• maakt onderdeel uit van het Management team 
 
Kandidaten hebben: 

• HBO opleiding. Metaalkunde of werktuigbouwkunde, weg- en 
waterbouwkunde, bedrijfskunde met metaalkundige kennis.  

• kennis van en ruime ervaring met (EDP) kwaliteitszorgsystemen.  

• leidinggevende capaciteiten en ervaring.  

• goede sociale vaardigheden.  

• Engels en Duits.  

• product- en proceskennis. 

• een scherp analytisch vermogen.  

• kennis van kwaliteitssystemen en certificering van deze systemen als wel 
van productcertificering. 

  
Nedri Spanstaal biedt:  

• een positie die er toe doet in een informele-, technische-, doe-cultuur.  

• een functie die vele taken combineert met vakinhoudelijke diepgang, interne 
proces- en resultaatverantwoordelijkheden met externe relatie- en 
servicegerichtheid en zelfstandigheid met verantwoordelijkheid.   

• goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
  

Informatie:  

• Hans Kusters, CEO 
 
Sollicitatie: 

• Wim Thijssen, HR Manager. w.thijssen@nedri.nl  
 

http://www.nedri.nl/
mailto:w.thijssen@nedri.nl


 


