Kwaliteitsmedewerker
Ambitieus talent met scherp oog
Voor PaperFoam in Barneveld zoeken wij een jonge energieke en ambitieuze
kwaliteitsmedewerker. Je hebt een paar jaar werkervaring in een productieomgeving
en je bent toe aan een duurzame uitdaging. Je hebt een scherp oog voor kwaliteit en
bent dan ook erg nauwkeurig. Je bent een proactief persoon die resultaat- en
verbeteringsgericht is.
Wil je werken bij een internationaal, snel groeiend, innovatief en technisch bedrijf?
Vind jij duurzaam ondernemen waardevol? Ben je goed in het optimaliseren van
processen en tegelijkertijd samenwerkingsgericht? Wil je werken in een dynamische
en flexibele omgeving met een platte organisatie structuur? Vind je het niet erg om
ook in het weekend te werken? Neem dan nu contact met ons op!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
In de rol van kwaliteitsmedewerker draag je zorg voor de kwaliteit van onze
producten. De helft van de werkzaamheden bestaat uit dagelijkse zaken zoals acties
die voortvloeien uit controleresultaten, afwijkingen en/of incidenten. Verder voer je
interne audits uit, voer je controles uit die voortvloeien uit ons kwaliteitssysteem en
onderwijs en ondersteun je personeel. Je vormt samen met de productieleider een
hecht team. Zo ondersteun je de productieleider onder andere bij het doen van
verbeterprojecten.
Waar ga jij je mee bezig houden als Kwaliteitsmedewerker:
-

-

-

-

-

Conform voorschrift steekproefsgewijs controles uitvoeren op proces- en
productkwaliteit en veiligheid.
Het verrichten van onderzoek, het uitvoeren van testen en verbeterprojecten
op gebied van veiligheid, Arbo, milieu en kwaliteit om de proceskwaliteit
naar een hoger niveau te brengen en continue te verbeteren.
Effectieve communicatie met leidinggevende, projectmanagers, productie
(kwaliteitsmedewerkers, machinevoerders, monteurs en inpakkers) en
overige medewerkers kwaliteitsdienst teneinde te realiseren dat proces- ,
productkwaliteit, veiligheid worden gewaarborgd.
Overdragen van kwaliteitseisen en keuringsvoorschriften van nieuwe
producten richting de medewerkers.
Correct anticiperen op product- en procesafwijkingen, zoals het stopzetten
van het productieproces, blokkeren en zo nodig afkeuren om de
eindproductkwaliteit te waarborgen.
Geven van adviezen in de vorm van corrigerende maatregelen of
verbetervoorstellen, in geval van afwijkingen op gebied van kwaliteit,
veiligheid en milieu. Zowel naar medewerkers als leidinggevenden.
Uitvoeren van root-cause analyse op interne/externe klachten en
incidenten.

-

Het overdragen van kennis aan medewerkers en teamleiders.
Veilig werken en zorg dragen voor de veiligheid binnen de
productieomgeving van Paperfoam.
Medewerkers aanspreken op naleving van het bedrijfsreglement.

FUNCTIE-EISEN
-

MBO niveau 4 diploma / HBO werk en denkniveau
Circa twee jaar werkervaring in een productieomgeving of je hebt net een
relevante HBO opleiding afgerond;
- Enigszins bekend met ISO9001 normering
- Goede spreek- en schrijfvaardigheid in minimaal het Nederlands en Engels.
- Goede kennis van Microsof Office en met name van Excel
Verder ben jij iemand die durft op te komen voor jouw mening op basis van
vakkennis die je hebt opgedaan en bent daarin besluitvaardig. Je bent nieuwsgierig
aangelegd en functioneert zowel goed zelfstandig als in een team. Je kunt mensen
enthousiasmeren en opleiden en je bent initiatiefrijk in het aandragen van ideeën en
oplossingen. Tot slot hou je van plannen en organiseren en kun je ondanks de
dynamische werkomgeving accuraat jouw plan uitvoeren.

ORGANISATIE
PaperFoam is een jonge organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen,
ontwerpen, produceren en verkopen van biobased verpakkingen op basis van
zetmeel. De duurzame verpakkingen worden toegepast voor het verpakken van
elektronica, cosmetica, medische artikelen en voedsel. PaperFoam heeft vestigingen
in Nederland, Tsjechië, Amerika en Azië. Door onze duurzame verpakkingen leveren
wij een bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot en plastic afval.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Een leuke baan met ontwikkelingsmogelijkheden bij een internationale organisatie.
Deze functie is er typisch een waarin je alle ruimte hebt om zelf beslissingen te
nemen en te werken met een enthousiast team. Het salaris is marktconform,
daarboven ontvang je 8% vakantietoeslag en is er een goede pensioenregeling en zijn
er flexibele werktijden. Daarnaast kan je gebruik maken van het fietsplan, fitnessplan
en/of de gezamenlijke lunch.

SOLLICITATIEPROCEDURE
Om te reageren of voor vragen kun je contact opnemen met Lizette van de Weerd,
Tel. 06-21275909, mail: weerdl@paperfoam.com
Reageren kan tot 21-01-2021

