Vacature: Hoofd Kwaliteit en Controle (QA/QC) m/v (fulltime)
Wij zijn, wegens groei van onze organisatie, op zoek naar een ervaren Hoofd Kwaliteit en
Controle om ons team versterken.
Wie wij zijn:
De MFE Group levert Great Solutions for Industry en bestaat uit 2 BV’s: MFE Machining & Construction BV en MFE
Engineering & Industrial Maintenance BV. Er werken momenteel ca. 100 medewerkers.
Binnen MFE Engineering & Industrial Maintenance worden machinebouw, modificaties aan machines, reparaties en service
en onderhoud uitgevoerd.
Onze afdeling Engineering ontwerpt en detailleert complete machines, maar ook bestaande machines worden
geoptimaliseerd en verbeterd. Naast het ontwerpen en tekenen voert de afdeling Engineering ook berekeningen uit en
geven we technische adviezen over ontwerpen, materialen, lageringen, etc.
Reparatie, service en onderhoud wordt door MFE in de breedste zin van het woord uitgevoerd. Naast het reguliere
mechanische onderhoud en revisies krijgt dit steeds meer een proactief en preventief karakter.
MFE Machining & Construction is de specialist in de productie van (samengestelde) onderdelen met hoge precisie. MFE
Machining & Construction B.V. is toeleverancier voor gerenommeerde klanten in o.a. de
papierindustrie, offshore industrie, scheepsbouw en de metaalindustrie. Hierbij hebben we te maken met
vaak niet-alledaags draai- en freeswerk. Bijzondere klussen. Klussen waarvoor je van begin tot eind
verantwoordelijk bent zodat je terecht na afloop trots kunt zijn op wat je als echte vakman gepresteerd
hebt.
MFE heeft ervaring binnen diverse industrieën zoals papier, grafisch, non-woven, recycling, levensmiddelen,
grondstoffenverwerking etc.
Wat ga je doen:
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 er voor dat de organisatie blijft voldoen
aan de voorwaarden zoals die gelden voor de ISO 14001, ISO 9001, ISO 3834-2 en VCA. Je bent tevens verantwoordelijk
voor het actueel houden van deze richtlijnen en het onderhouden van het kwaliteitshandboek. Je begeleidt de audits door
certificerende instellingen, klanten en leveranciers. Je bent de drijvende kracht voor de verdere opbouw van een
kwaliteitsorganisatie en het bevorderen van het kwaliteitsbewustzijn van de organisatie.
Daarnaast verzorg je analyses en rapportages m.b.t. afkeur en herstel. Je controleert of procedures voor ingang- en
uitgangscontrole worden gehanteerd. Je neemt corrigerende maatregelen bij overschrijding van de kwaliteitsnormen. Je
levert een actieve bijdrage m.b.t. het uitwerken van alternatieven m.b.t. een afgekeurde producten en het borgen van
corrigerende maatregelen. Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van de uit te voeren kalibraties (intern en extern).
Tevens draag je zorg voor een doelmatige inzet van de medewerkers kwaliteitsdienst, aan de hand van de opgestelde
kwaliteitsnormen. Daarnaast fungeer je als technisch aanspreekpunt en vraagbaak voor klanten en collega’s. Ook weet je
je vakkennis op peil te houden en ben je op de hoogte van specifieke ontwikkelingen op verspanings- en lasgebied.
Wat wij vragen:

Minimaal een afgeronde MBO-opleiding Werktuigbouwkunde aangevuld met diverse cursussen op het gebied van
kwaliteit en meettechnieken

MBO+/HBO werk- en denkniveau

Werkervaring in en kennis van de metaalbranche en machinebouw is een must

Kennis en ervaring met alle voorkomende meetmiddelen

Kennis en ervaring van en met ISO en VCA certificeringen

Zeer nauwkeuring en secuur kunnen werken

Resultaatgericht

Communicatief sterk

Je durft initiatief te nemen

Uitstekend analytisch vermogen

Wat wij jou bieden:

Een uitdagende en zelfstandige functie in een klein team

Veel ruimte voor initiatief

Prettige en no-nonsense werksfeer

Bij gebleken geschiktheid zicht op een vast dienstverband

Een marktconform salaris
Ben jij die ervaren Hoofd Kwaliteit en Controle m/v die wij zoeken en wil je deel uitmaken van een organisatie die verder
bouwt en innoveert? Stuur dan via mail je motivatie met CV aan Miranda Bonekamp, pz@mfe.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Piet Verheugen, telefoon 0313-674674.
Voor meer informatie over MFE, kun je de website bezoeken, www.mfe.nl.

