QUALITY MANAGER
TECHNOLOGIES ADDED

Breng jij de SHEQ afdeling van Technologies Added naar het hoogste niveau? Bouw als Quality
Manager mee aan de kwaliteitsorganisatie in een snelgroeiend, innovatief en vooruitstrevend
bedrijf.

OPDRACHTGEVER
Technologies Added is de eerste Shared Smart Factory in Nederland en ver daarbuiten. Hét alternatief voor zelf produceren of
toeleveranciers inschakelen. Technologies Added biedt een uniek gerobotiseerd, modulair en schaalbaar proces voor seriematige
assemblage van gestandaardiseerde producten, kleine series én klantspecifieke producten, geoptimaliseerd voor eindproducten
met ingebouwde intelligentie (‘smart products’). Daarbij inbegrepen zijn de services van in-house SMT, supply chain,
poedercoating, warehousing en logistics. Dat betekent: snel leveren, concurrerend produceren in Nederland én dichtbij huis. Ideaal
voor MKB-bedrijven, startups en new entrees uit het buitenland.
Het is de ambitie om het productiesysteem samen met partners verder door te ontwikkelen op basis van actuele Industry 4.0
principes. Doel is zoveel mogelijk faciliteiten met de partners te delen, zodat het mogelijk wordt om kleine tot middelgrote series te
maken voor de kostprijs van massaproductie.

FUNCTIE
Voor het opzetten en uitbouwen van de kwaliteitsafdeling moet het team worden aangevuld met een enthousiaste Quality
Manager. Deze Quality Manager is als onderdeel van het operations team volledig verantwoordelijk voor alle SHEQ aspecten
binnen Technologies Added. Met jouw ervaring til jij Technologies Added naar het hoogste niveau!
Taken en verantwoordelijkheden:
Zorgdragen dat Technologies Added de klanten standaarden overtreft door de QA/QC processen te verbeteren;
Opstellen en uitvoeren van kwaliteits-, arbo-, veiligheid,- en milieubeleid;
Opstellen, implementeren en beheren van de kwaliteitsmanagementsystemen;
Continu verbeteren van producten en processen middels bekende continu verbeter systemen;
Doorzien en doorbreken van ingesleten gedragspatronen en het creëren van draagvlak om deze te veranderen en hiermee een
beter bewustzijn op SHEQ gebied te realiseren;
Het bouwen van een sterk QA/QC team met een Continuous Improvement mindset;
Planning, uitvoering en follow up van interne en externe (kwaliteits)audits;
Borgen en verhogen van de kwaliteit performance binnen de (internationale) supply chain.
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PROFIEL
WO Technische bedrijfskundige of Werktuigbouwkunde;
Ervaring in de automotive/ aerospace sector is een pre;
5 - 10 jaar ervaring;
In staat om theorie om te zetten naar praktijk;
Ervaren in het uitvoeren van audits (intern/extern) en klachtenmanagement;
Actuele kennis van de wet- en regelgeving en managementsystemen;
Je bent een analytische denker, een teamplayer en je hebt een coaching attitude;
Goede communicatie skills op elk niveau in de organisatie;
Ervaring met SMT en discrete assemblage is een pre;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

STANDPLAATS
Emmen, Drenthe

AANBOD
Werken bij Technologies Added betekent dat je werkt in een innovatieve omgeving vol ambitieuze enthousiastelingen. Binnen
jouw functie is er volop ruimte voor eigen inbreng en steken we graag iets van je op, dus kom maar op met tips en ideeën. Naast
een leuk team en een prettige werksfeer hebben we een arsenaal aan uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

CONTACTPERSOON
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Naam: Herman Schonewille (Senior Consultant Sales & Marketing)
E-mailadres: herman@nomilk2day.nl
Telefoon: +31633425890
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