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KWALITEITSMEDEWERKER METAAL
Wie zijn wij.
Remet is op 1 januari 2018 is opgericht. Van oorsprong was het de metaalafdeling van
Reestmond (SW bedrijf). De naam Remet is afgeleid van Reestmond en Metaal. Met onze
medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zijn we ijzersterk in het
verwerken van dunne plaatmaterialen. In verband met de pensionering van onze
kwaliteitsmedewerker zoeken wij een nieuwe collega.
Doel
De kwaliteitsmedewerker is verantwoordelijk voor het signaleren en controleren van de
producten op maatvoering, kwaliteit en levertijd.
Taken
Tot de functie behoren de volgende werkzaamheden:
- Het controleren van de te verwerken producten op maatvoering en kwaliteit volgens
de verstrekte opdracht en vastgelegde methoden;
- Het controleren van het gereed product op de vastgestelde normen;
- Het controleren van de binnenkomende materialen;
- Het toepassen van het kwaliteitscontrolesysteem;
- Het vaststellen van het aantal te controleren producten aan de hand van tabellen en
productafwijkingen;
- Het uitvoeren van de procescontrole in alle fasen van de productie;
- Het verzorgen van de statistische en administratieve verwerking van de
controleresultaten en het verrichten van overige administratieve werkzaamheden
- Het bespreken en toelichten van de controleresultaten met de werkleiding
- Het rapporteren van de controleresultaten en eigen bevindingen aan de manager
Metaal.
Kennis en vaardigheid
De kwaliteitscontroleur beschikt over een VMBO werk- en denkniveau, aangevuld met
relevante opleidingen op het gebied van kwaliteitscontrole, en heeft affiniteit met
metaalbewerking, waarbij o.a. kennis van het kwaliteitskeurmerksysteem ISO9001 een
pré is.
De kwaliteitscontroleur beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:
- Het kunnen lezen van tekeningen, normbladen en tabellen;
- De werking van de machines en gereedschappen;
- Het hanteren van de meettechnieken met de daarbij behorende apparatuur;
- Het gebruik en de toepassing van de geproduceerde producten;
- De toepassing en de verwerkingseigenschappen van de gebruikte grondstoffen;
- Het administratieve keuringsproces;
- De van toepassing zijnde kwaliteitsnormen en de veiligheids- en ARBO voorschriften.
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Competenties
De kwaliteitsmedewerker beschikt over de volgende competenties:
Accuraatheid;
Inlevingsvermogen;
Omgevingsbewust;
Klantgericht;
Mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Wat bieden wij?
Wij bieden een arbeidsovereenkomst van 38 uur per week en een bij de functie passend
salaris. De arbeidsovereenkomst is voorlopig voor de duur van één jaar met uitzicht op
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roelof Meenderman,
manager Metaal, 0611306239. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen
met Gea Dekker, HR-adviseur, telefoon 0623371941.
Heb je belangstelling? Dan ontvangen we jouw motivatiebrief graag voor 7 april 2021. Je
kunt deze mailen naar vacature@reestmond.nl. De selectiegesprekken worden gehouden
op woensdag 14 april 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.
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