Multitubes in Wormerveer is de enige producent van kunststof tubes in de Benelux. Met
110 medewerkers en vestigingen in Nederland en België zijn wij een van de marktleiders in
Europa. Onze producten kom je tegen in bijna elke bouwmarkt, supermarkt, drogisterij en
apotheek.
Wij zijn op zoek naar;

QUALITY MANAGER (M/V)
fulltime / parttime

De functie van Quality Manager is een senior functie waarbij je al enige jaren ervaring hebt
op kwaliteitsgebied en je daarnaast ontwikkeld hebt in de coördinerende en aansturende
aspecten van KAM. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de afdelingsspecifieke
doelstellingen en de continue verbetering van het bedrijf. Daarnaast wordt er van jou verwacht
te kunnen fungeren als mentor van overige kwaliteitsmedewerkers (1,8 FTE) en het beste uit
hen te kunnen halen.
Bij deze functie ligt de nadruk op het algemeen management van de kwaliteitsafdeling.
Om deze functie goed te kunnen uitoefenen, dien je te beschikken over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, overtuigingskracht en leidinggevende capaciteiten.
Je hebt een goed inzicht in (de werking tussen) de verschillende bedrijfsprocessen en kan
inspringen en bijsturen waar dit nodig is.
Jouw werkzaamheden:
• Het beheer en onderhoud van alle kwaliteitssystemen (ISO, BRC, etc.).
• Het onderzoeken naar mogelijkheden en moeilijkheden voor nieuwe kwaliteitssystemen en
deze projectmatig binnen de organisatie kunnen uitrollen.
• Afhandelen van klantenvragen en –questionnaires.
• Afhandelen en beoordelen van productquestionnaires.
• Opstellen van verklaringen en overige documenten t.b.v. de klant.
• Effectieve uitvoering van leveranciersbeoordelingen, incl. documentatie, audits en overige
communicatie met leveranciers.
• Goed- en afkeuren van nieuwe producten en leveranciers.
• Bijhouden van wet- en regelgeving en evt. wijzigingen vertalen naar consequenties voor de
onderneming en aanpassingen (laten) doorvoeren.
• Coördineren van interne, externe en 3rd party audits.
• Met de preventiemedewerker zorgdragen voor een veilige werkomgeving (health & safety).
• Uitvoering RI&E en opvolging plan van aanpak.
• Adviserende rol bij nieuwe ontwikkelingen en projecten, incl. nieuwe producten, processen
en analysemogelijkheden.
• Coördinerende rol bij nieuwe ontwikkelingen en projecten middels Management of Change.
• Aansturen en opvolgen van de kwaliteitsmedewerkers.
• Functioneringsgesprekken houden met de kwaliteitsmedewerkers en verantwoordelijk voor
zowel de voortgang van hun doelstellingen als hun persoonlijke groei binnen het bedrijf.
• Aansturen en opvolgen van de schoonmaakmedewerker.
• Rapportages naar het MT.
• Doelstellingen van het MT vertalen naar praktische oplossingen voor de werkvloer.
Wij vragen:
• Beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal (Duits en/of Frans is een pré).
• Ervaring in een soortgelijke functie.
• Computerervaring tenminste Word/Excel en kennis van geautomatiseerde bedrijfssystemen
(ERP-programma, bij voorkeur Microsoft Dynamics Navision).
• Kennis van standaarden als ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, BRC Packaging (IoP), etc.
• Een werk- en denkvermogen dat minimaal op HBO-niveau ligt.
Wij bieden:
• Een dynamische werkomgeving, waar een informele sfeer hangt en de lijnen kort zijn.
• Alle ruimte en flexibiliteit om jezelf en de functie verder te kunnen ontwikkelen.
• Doorgroeimogelijkheden.
• Een competitief salaris.
Ben jij enthousiast geworden over de vacature? Stuur dan snel je motivatiebrief
en C.V. ter attentie van Yvonne Sievers naar: salarisadmin@multitubes.com

EXPERTS IN TUBEPACKAGING

MULTITUBES .COM

