
 

 

 

Vacature Junior Quality Manager (m/v) 

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden 

Als Junior Quality Manager ben je mede verantwoordelijk voor het beheer van de dagelijkse kwaliteit 

in de gehele productie omgeving. Je bevindt je hoofdzakelijk in een aparte meetruimte welke geheel 

jouw domein is. Je werkt hier samen met een Senior Quality Manager. Je hebt in deze ruimte de 

beschikking over zeer geavanceerde meetapparatuur waaronder diverse Zeiss 3D meetmachines. 

Volgende taken worden verwacht dat je deze geheel zelfstandig uitvoert: 

o Interne & tussentijdse product controle 

o Eindcontrole en vrijgave voor verzending 

o Programmeren van CNC meetmachines 

o Kalibratie van meetgereedschappen en meetmachines 

o Beheren en opzetten van meetrapportages 

o Registratie van interne en externe afwijkingen 

Bij de volgende taken word je actief betrokken gezamenlijk met Senior Quality Manager: 

o Alle klant- en leverancierscontact m.b.t. kwaliteit, productbegeleiding & 8D rapportages. 

o Kwaliteitsbeleid bepalen en zorgdragen dat dit wordt nageleefd 

o Continuous improvement m.b.t. kwaliteit in zijn algemeen 

o In engineeringsfase kennis delen m.b.t. maakbaarheid en constante kwaliteit (FMEA) 

o Beheren van het gehele ISO9001 protocol 

Het uiteindelijke doel is om al deze taken zelfstandig te kunnen uitvoeren en hiermee de 

kwaliteitsafdeling verder uit te breiden. 

 

Functie-eisen 

o Kwaliteit staat bij Nossin FMI hoog in het vaandel. Deze stelling deel je ook en je draagt dit uit 

aan collega’s.  

o Je haalt er energie uit om voor het bedrijf klaar te staan en wil echt iets betekenen. 

o Je gaat de uitdaging aan om met jouw inzet het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. 

o Je hebt analytisch en probleemoplossend vermogen, waarbij je zelfstandig de benodigde 

acties onderneemt of zaken oplost.  

o Je hebt affiniteit met techniek. Ervaring in een technische- of kwaliteitsfunctie is een pré. 

o Kennis van de software Inspection Manager is een pré. 

o Je bent stressbestendig en voelt je op je plaats in een dynamische omgeving. 

 

Wij bieden 

Een variërende fulltime baan (38u) in een gezond, groeiend familiebedrijf. Korte interne 

communicatielijnen. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Kijk voor meer info op 

www.nossin.nl of stuur uw sollicitatiebrief + CV naar info@nossin.nl t.a.v. Robert Nossin 


