Om de kwaliteit van onze producten continu te waarborgen is een strenge kwaliteitscontrole van groot belang.
Voel je je als een vis in het water als het gaat om kwaliteitscontrole en het strikt volgen van
keuringsprocedures? En heb je daarnaast ook nog aantoonbare affiniteit met techniek? Dan ben jij de nieuwe
collega waar we naar op zoek zijn!
Voor de afdeling Quality Control (QC) op ons hoofdkantoor in Haarlem zijn wij ter uitbreiding van het team op
zoek naar een:

QC-Analist, fulltime
Hoe ziet jouw takenpakket er uit?
Grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en handelsgoederen worden dagelijks door jou gekeurd volgens
de vastgestelde QC-procedures. Daarnaast keur je ook de weeg- en meetapparatuur volgens de richtlijnen die
hiervoor gelden. De resultaten van de keuringen leg je vast in heldere schriftelijke rapportages. Het gaat hierbij
om interne rapportages op technisch niveau en externe rapportages over de geldende QC-procedures en
testresultaten. Wanneer dat noodzakelijk is voer je QC-werkzaamheden en externe audits uit bij klanten of
leveranciers en je legt de resultaten hiervan schriftelijk vast in rapportages. Je voert controles uit op
meetresultaten door middel van statistiek en je rapporteert afwijkingen aan de QC-Coordinator en / of QCManager. Je bent tevens verantwoordelijk voor het archiveren van QC-rapporten en –informatie en het
representatief houden van de QC-ruimten. Je doet voorstellen voor het actualiseren van QC-handboeken en –
procedures en verbetervoorstellen voor QC-rapportages aan de QC-Coordinator en / of QC-Manager.
In de eerste periode draai je volledig mee op het QC-lab, waarbij je voornamelijk fysische testen uitvoert.
Vanwege de toekomstige externe uitbesteding van onze productieactiviteiten, verdwijnt op termijn het
volledige interne keuringsproces. De focus ligt vanaf dat moment op de controle van extern geproduceerde
producten. Na de opstart hiervan ben je ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van externe audits en
controles, waarbij je bereid moet zijn om te reizen. Het beoordelen van trendanalyses en statistieken wordt
dan een belangrijk onderdeel van jouw functie.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een collega die:










minimaal hlo niveau of een gelijkwaardig niveau heeft, aangevuld met relevante cursussen en
opleidingen;
minimaal 2 jaar ervaring heeft in een vergelijkbare functie;
kennis heeft van kwaliteitscontrole en kwaliteitsborgingsystemen;
bij voorkeur ervaring heeft met kalibratiesystemen;
kennis heeft van statistiek en die bij voorkeur kennis heeft van het uitvoeren en beoordelen van
audits;
op eigen initiatief en zelfstandig de werkzaamheden op doortastende en consequente wijze oppakt en
uitvoert;
zich goed schriftelijk kan uitdrukken, de voortgang bewaakt en die in staat is verbanden te leggen
tussen diverse gegevens;
goed overweg kan met MS Office (Word en Excel) en database programma’s;
de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst, zowel in woord als geschrift. Kennis van de Duitse taal
is een pre.

Wat bieden wij?
Een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, reiskostenvergoeding,
opleidingsmogelijkheden, en een prettige werksfeer.
Wie zijn wij?
edilon)(sedra is een internationaal leverancier van specialistische spoorsystemen voor treinen, trams, metro’s
en kraanbanen. We leggen onze spoorsystemen aan in tunnels en stations of op bruggen, viaducten en
overwegen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan spoorsystemen voor industrieterreinen, containerterminals of
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depots. En dat al meer dan 40 jaar! Wist je dat edilon)(sedra het grootste deel van de Nederlandse overwegen
waar je dagelijks overheen rijdt geproduceerd en geïnstalleerd heeft?
Interesse?
Ben je na het lezen van bovenstaande informatie enthousiast geworden en lijkt het je leuk om onze afdeling QC
te komen versterken? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en cv. Je kunt deze sturen naar:
hrm@edilonsedra.com .
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met onze QC-Coordinator
via telefoonnummer 023-5319519.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in de week van 21 januari. De vervolggesprekken staan
gepland in de week van 28 januari.
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die uiterlijk 1 maart a.s. kunnen starten.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern uitgezet.
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