
MFE Group levert great solutions for Industry. Op het gebied van ontwerp, 
productieoptimalisatie, onderhoud, modificatie en nieuwbouw wordt dit 

verzorgd door MFE Engineering & Industrial Maintenance B.V.  Voor de 

constructie en het machinaal bewerken  van grote delen met hoge precisie 
voor veeleisende markten kunt u terecht bij MFE Machining & Construction. 

Ons bedrijf is met ca. 100 medewerkers werkzaam vanuit Eerbeek en 
Kampen. 

 

MFE groeit verder en is daarom op korte termijn voor onze hoofdvestiging in Eerbeek op zoek naar:  

 
 
Manager Kwaliteit en Controle (QC) (m/v) 20-24 uur 
 
Functieomschrijving 

Je bent verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van producten, diensten en 
organisatie van MFE aan de hand van objectieve normen, procedures en voorschriften. Je zorgt ervoor 

dat de kwaliteitsprogramma’s van onze klanten correct worden opgevolgd en bent de drijvende kracht 
voor verdere opbouw van een kwaliteitsorganisatie en het bevorderen van het kwaliteitsbewustzijn van 

de organisatie. Je rapporteert aan de Algemeen Directeur. 
 

Jouw profiel 

Je hebt een HBO WTB opleiding gevolgd aangevuld met diverse cursussen op gebied van kwaliteit en 
meettechniek; Je hebt relevante werkervaring binnen de machinebouw en metaalbranche. Jij bent zelf 

resultaatgericht, communicatief sterk en bezit een uitstekend analytisch vermogen.  
 

Wij bieden 

 
Lijkt het je leuk om ook deel uit te maken van een organisatie die verder bouwt en innoveert, hard door 

draait en zich tot perfectie slijpt? Kom dan ook bij MFE werken en doe mee! Er heerst een prettige, open 
en no-nonsense sfeer waarbij de inzet van de medewerkers zeer gewaardeerd wordt. Wanneer je bij MFE 

komt werken, heb je een uitdagende, zelfstandige functie in kleine teams, waarbij het salaris en de 
overige arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de zwaarte van de functie. 

 

Als je belangstelling hebt voor één van deze functies reageer dan zo spoedig mogelijk per e-mail door je 
motivatie met CV te sturen t.a.v. Gieni Nijkamp, Hoofd P&O, Postbus 49, 6960 AA  Eerbeek, (pz@mfe.nl). 

Voor meer informatie kun je de website bezoeken: www.mfe.nl 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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