VACATURE
Kwaliteitsmanager
Think Quality!
Zit kwaliteitsmanagement in je bloed? Dan is deze uitdaging écht iets voor jou!
Hollarts Plastic Group is een gerenommeerd kunststofspuitgietbedrijf.
Als totaalleverancier nemen zij klanten alle zorg uit handen rondom de ontwikkeling , productie en
levering van kunststof spuitgietproducten. Door de persoonlijke benadering, een modern
machinepark en uitgebreide mogelijkheden op gebied van warehousing en logistiek bieden zij de
beste totaaloplossing. De klant staat altijd centraal en kwaliteit en kwantiteit zijn belangrijke
kernwaarden voor de organisatie. Om continue kwaliteit te kunnen waarborgen en de huidige
procesessen nog verder te optimaliseren zijn we voor Hollarts op zoek naar een nieuwe collega
Kwaliteitsmanager!

Dit ga je doen
Als kwaliteitsmanager ben je eindverantwoordelijk voor de realisatie en waarborging van het
kwaliteitsbeleid. Denk hierbij aan het opstellen en actueel houden van kwaliteitsprocedures alsmede
het rapporteren en adviseren aan de directie over het te voeren kwaliteitsbeleid.

Taken en verantwoordelijkheden:








Juiste uitvoering van het kwaliteitsbeleid en het leiding geven aan de afdeling kwaliteitsdienst
bestaande uit 2 medewerkers
Nemen van initiatieven tot verbetering van kwaliteitsaspecten (continuous improvement) binnen
de kwaliteitsdienst en de productie (binnen de kaders van ISO 9001-2015
kwaliteitsmanagementsysteem)
Juist afhandelen van klachten
Uitvoeren van (interne) audits conform actuele normgeving en doet verbetervoorstellen
(conform ISO 9001-2015)
Begeleidt klanten- en externe audits
Monitort en rapporteert de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 90012015 en adviseert over noodzakelijke verbeteringen binnen de organisatie



Bevordert het bewustzijn van de eisen van klanten binnen de gehele organisatie en weet het
beleid over te brengen op de interne organisatie



Geeft leiding aan verbeterteams voor optimalisatie van processen



Opstellen, beheren en waarborgen van kwaliteit - en procedurehandboeken.



Verzorgen van het archief van de kwaliteitsdienst



Ondersteuning bij het klantcontact

Wat vragen wij van jou?










HBO werk- en denkniveau
Hands-on mentaliteit, resultaatgericht en zelfstandig
Weet op pragmatische en daadkrachtige wijze beleid in te bedden in de organisatie
Leidinggevende capaciteiten en communicatief sterk
Voldoende kennis van kwaliteitssystemen en kwaliteitswetgeving (ISO 9001)
Kennis van 8D / FMEA
Kennis van o.a. BRC / FSSC
Beheersing Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk)
Bij voorkeur kennis van de Engelse & Duitse taal

Heb je interesse in deze vacature en ben jij
dé kwaliteitsmanager die we zoeken?
Solliciteer dan t.a.v Ilona van Uum-Jansen (ilonajansen@hollarts.nl) – HRM

