Bezit jij de vaardigheid om ingewikkelde technische materie om te zetten naar begrijpelijke informatie en
heb je ervaring met het houden van toezicht op de naleving van normen, regelgeving en interne
procedures? Werk je daarnaast graag als verbindende factor tussen diverse afdelingen in een organisatie
en leg je gemakkelijk contact met zowel interne als externe (internationale) partijen?
Dan ontvangen we graag jouw motivatiebrief en cv , zodat we op korte termijn een kennismakingsgesprek
met je kunnen plannen.
Om aansluiting te kunnen houden met de veranderende wereld om ons heen, heeft onze organisatie de
laatste jaren een aantal veranderingsprocessen ingezet. Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
onderzoek naar mogelijke vergroening van onze producten en systemen en een verdere
professionalisering van onze interne kennisoverdracht zijn voorbeelden hiervan. Om de interne
kennisoverdracht én trainingen aan externen te ondersteunen is het Knowledge Centre opgericht
waarbinnen specialisten werkzaam zijn op het gebied van Technical Compliance, Technical Design,
Technical Documentation en Learning & Development.
In de afgelopen vier jaar heeft onze huidige Technical Compliance Officer zich bewezen als een waardevol
teamlid van het Knowledge Centre. Hij heeft echter recent de overstap gemaakt naar een andere functie
binnen onze organisatie en dat betekent dat we opnieuw op zoek zijn naar een:

Technical Compliance Officer, fulltime
Wat ga je doen?
In de functie van Technical Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en
onderhouden van relevante technische informatie van onze producten en systemen ten behoeve van
normen, regelgeving en interne procedures. Je zorgt ervoor dat er up-to-date gevalideerde data van
producten en systemen beschikbaar is. Je ziet toe op naleving van normen, regelgeving en interne
procedures en je hebt hierbij een verbindende rol tussen de afdelingen Purchase, Application Engineering,
Quality Control / Quality Assurance, Research & Development en Health, Safety & Environment.
Daarnaast onderhoud je op efficiënte wijze contact met certificerende instellingen, onze leveranciers en
klanten. Je werkt volgens de geldende ISO-procedures en je meldt afwijkingen hierop direct en volledig.
Je rapporteert aan de Manager Knowledge Centre.

Wie zoeken wij?
Je hebt:





Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in een technische richting;
Minimaal 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in een grotere internationale
organisatie;
Kennis van en ervaring met digitale dataopslag, kwaliteitsstandaarden en testmethodes;
Ruime ervaring met het MS Office pakket (Word, Excel en Powerpoint) en je bent cijfermatig
sterk (wiskunde en statistiek).

Daarnaast is gestructureerd en helder kunnen schrijven van groot belang om zo ingewikkelde technische
materie om te kunnen zetten naar begrijpelijke informatie. Je werkt kwaliteitsgericht en accuraat en je
bent goed in staat om zelfstandig je werkzaamheden te plannen en organiseren. Uitstekende
communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zijn van groot belang voor deze functie.
Hierbij ligt de nadruk op de Nederlandse én Engelse taal vanwege het internationale karakter van onze
organisatie en de contacten met onze collega’s en externen in het buitenland. Beheersing van de Duitse of
een andere moderne Europese taal is een pre.
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Wat bieden wij?
Een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, reiskostenvergoeding,
opleidingsmogelijkheden, 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?
Herken je jezelf in het profiel en ben je na het lezen van bovenstaande informatie enthousiast geworden?
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 Manager
Knowledge Centre, T 023-5319519.
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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