Heb je enkele jaren ervaring als QC / QA Manager en wil je graag werken bij een internationaal
opererende organisatie waar veel ruimte is voor initiatief en vernieuwende ideeën? Speel je graag een rol
bij de verdere ontwikkeling van QC naar een meer QA-gerichte afdeling en vind je het leuk om met een
relatief nieuw team invulling te geven aan doelstellingen op zowel korte als lange termijn? Dan komen we
graag met je in contact om verder te praten over de functie van:

QC / QA Manager, fulltime
Onze afdeling QC bestaat uit op dit moment uit een QC Technician en een QC Manager. Helaas heeft onze
QC Manager kortgeleden laten weten dat zij haar carrière elders zal voortzetten, waardoor nu deze
interessante functie met volop ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstperspectief beschikbaar komt.
Daarnaast zijn we op dit moment op zoek naar een QC / R&D Technician als aanvulling voor het team.
Door outsourcing van onze productie is de focus van de afdeling aan het veranderen van QC naar meer
QA. Steeds meer kwaliteitskeuringen worden door onze externe partners zelf uitgevoerd en onze eigen
afdeling zal zich meer ontwikkelen naar het uitvoeren van externe audits bij onze leveranciers en
productiepartners. Vanwege een aantal interne ontwikkelingen wordt de samenwerking tussen de
afdelingen QC en R&D verder geïntensiveerd, met als resultaat dat o.a. de QC / R&D Technician deels
ondersteuning zal gaan bieden bij het uitvoeren van R&D testonderzoeken.
Intern is veel kennis en kunde aanwezig bij de collega’s. Je kunt hier op terugvallen in de inwerkperiode,
maar zeker ook daarna. Je rapporteert in deze functie rechtstreeks aan de General Manager en je werkt
vooral veel samen met de afdelingen R&D, Inkoop en ons Knowledge Centre.

Hoe ziet jouw takenpakket eruit?
Zodra je bij ons start werken we je eerst in op de keuringen die worden uitgevoerd op het QC-lab en de
administratieve afhandeling hiervan. Zo raak je bekend met de uitvoerende taken van jouw team en leer
je de organisatie en processen kennen. Dit geeft jou de juiste handvatten om het QC-team op efficiënte
wijze aan te sturen en te coachen, waarbij je de QC Technicians zoveel mogelijk stimuleert zelfstandig hun
werkzaamheden te plannen en uit te voeren. Daarnaast stelt het je in staat om incidenteel bij te springen
op het lab als de hoeveelheid keuringen hier om vraagt. Ook ben je verantwoordelijk voor het beoordelen
van leveranciers, het toezien op het naleven van gemaakte afspraken en je begeleidt en instrueert derden
bij de uitvoering van externe QC-werkzaamheden. Samen met de QC Technicians zorg je ervoor dat QCprocedures en het QC-handboek up-to-date blijven en verder uitgebreid worden, ditzelfde geldt ook voor
de formulieren, rapportages etc.

Wie zoeken wij?
Je hebt:





Minimaal hbo werk- en denkniveau en het is een pre als je een opleiding hebt gevolgd in de
richting van Chemie;
Ruime ervaring in een vergelijkbare functie en je bent bij voorkeur fulltime beschikbaar (36 uur
per week is bespreekbaar). Een achtergrond in de chemie is geen vereiste, ervaring met
kwaliteitscontrole en QA is wel belangrijk;
Kennis van kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging en statistiek;
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Uitgebreide ervaring met MS Office (vooral Excel, formules en voorwaardelijk opmaak) en
database programma’s.
Geen bezwaar tegen reizen vanwege het uitvoeren van audits bij externe partners. Deze kunnen
gevestigd zijn in Nederland, maar ook daarbuiten.

In deze functie zijn probleemoplossend vermogen, zelfstandigheid, het tonen van initiatief en goed
kunnen samenwerken van groot belang. Je bent een doortastende en integere manager die goed in staat
is overzicht te bewaren over de voortgang van de werkzaamheden en keuringen. Tot slot vragen wij een
goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift.

Wat bieden wij?
Een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, reiskostenvergoeding,
opleidingsmogelijkheden (zowel via onze interne Academy als via externe opleidingsaanbieders), hybride
werken, flexibele werktijden, een actieve personeelsvereniging 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 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 / R&D 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 General
Manager via telefoonnummer 023-5319519.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
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