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Jr. Kwaliteitsmanager Productie 
(fulltime) 

 
Voor PaperFoam in Barneveld zoeken wij een startende professional met een scherp oog voor 
kwaliteit. 
 
Ben jij een gedreven HBO starter op de arbeidsmarkt of net toe aan je 2e stap in je carrière? Wil je 
werken bij een internationaal, snel groeiend, innovatief en technisch bedrijf? Ben je communicatief 
vaardig, energiek en proactief? En zoek je een dynamische functie waarin je jezelf kunt ontwikkelen, 
waar kwaliteit leading is en waar je midden in de productie organisatie staat? Reageer dan nu op 
deze functie! 
 

Functieomschrijving 
Als Jr. Kwaliteitsmanager Productie ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct en 
de efficiency van het productieproces. Je hebt veel contact met productie, projectmanagement en 
support om klachten vanuit de markt te bespreken en op te lossen. Je vertegenwoordigt de afdeling 
KAM in de productie. Naast je dagelijkse werkzaamheden neem je actief deel aan verbeterprojecten 
waarbij jij de kwaliteit van de productie bewaakt. Je kennis van zowel het product als de 
verschillende processen binnen het bedrijf maakt de functie inhoudelijk en qua dynamiek een echte 
uitdaging. Je stuurt de kwaliteitcontroleurs van de ploegen in de productie functioneel aan en je 
rapporteert aan de Manager Productie Nederland.  
 
Werkzaamheden zijn o.a.: 
- Je voert controles uit op proces- en productkwaliteit en je houdt afwijkingen van het proces die 

te maken hebben met de kwaliteit, veiligheid en milieu nauwlettend in de gaten en anticipeert 
hierop waar nodig, met als doel de kwaliteit van het eindproduct te kunnen waarborgen; 

- Je stelt kwaliteitsrichtlijnen op t.a.v. kwaliteitseisen en keuringsvoorschriften van nieuwe 
producten; 

- Je geeft trainingen aan het productiepersoneel hoe om te gaan met de (nieuwe) 
kwaliteitsrichtlijnen; 

- Je zorgt voor het digitaliseren van de kwaliteitsprocessen; 
- Je werkt nauw samen met de afdeling KAM en je vertaalt het KAM-beleid naar de productievloer; 
- Je neemt actief deel aan verbeter- en investeringsprojecten; 
- In weekenden ben je bereikbaar voor vragen / calamiteiten, aangezien er 24/7 wordt 

geproduceerd. 
 

Functie-eisen 
- HBO diploma,  
- bijvoorbeeld in de richting van Technische Bedrijfskunde of IPO; 
- Affiniteit met kwaliteit en productie; je hebt ca. 2 jaar werkervaring opgedaan of stage gelopen 

op het gebied van kwaliteit en/of productie; 
- Bij voorkeur kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen en –methodes, zoals ISO, LEAN; 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 
- Goede kennis van Excel. 
Verder ben je analytisch sterk en sociaal. Je bent een stevig, ondernemend en overtuigend persoon 
met uitstekende communicatieve vaardigheden. 
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De organisatie 
PaperFoam is een internationale 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 hun 
duurzame verpakkingen leveren zij een bijdrage aan de vermindering van de Co2 uitstoot en plastic 
afval. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en ligt tussen de €2.200,- en 3.000,- bruto per 
maand.  Er is een goede pensioenregeling, een fiets- en fitnessplan en flexibele werktijden. Daarnaast 
is er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.  
 

Solliciteren 
De werving en selectie voor deze vacature is exclusief uitgezet bij Recruiters aan de Rijn. Om te 
reageren of voor vragen, kun je contact opnemen met Femke Heuvel, Tel: 06-42125232, mail: 
femke@recruitersaanderijn.nl 
 


