Wij zijn actief op zoek naar een Quality Engineer die beschikt over ‘The power to perform’. Samen met ons ambitieuze
team van specialisten ga je grenzen verleggen in de ontwikkeling van A-merken voor de groen- en landbouwsector.

Quality Engineer
Standplaats Enschede
Werkzaamheden quality engineer:
• Het controleren en uitvoeren van metingen van samengestelde producten.
• Het administratief verwerken en vastleggen van meetgegevens en het verstrekken van adviesen aan
afdelingen rondom de te nemen maatregelen.
• Het afnemen van audits van leveranciers in binnen- en buitenland.
• Het opstellen en verstrekken van kwaliteitsrapportages & kwaliteit handhavingssysteem.
• Het signaleren en (on)gevraagd advies verstrekken over te nemen maatregelen voor procesverbeteringen/
optimalisaties om kwaliteit en productiviteit te verhogen en te zorgen voor een verdere implementatie hiervan.
• Aanspreekpunt in de organisatie voor het borgen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van producten.

Profiel quality engineer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantoonbare ervaring als quality engineer.
Goede kennis van de business (of aanverwant) en de techniek.
Afgeronde gerichte HBO opleiding met aanvullende relevante cursussen.
Goede kennis van Nederlandse, Engelse en Duitse taal, zowel in woord als geschrift.
Kennis van kwaliteitsmethodieken en kwaliteitssystemen.
Kennis van SAP is een pré.
Een echte peoplemanager.
Sterk analytisch, pro-actief en klantgericht.
Flexibel, onafhankelijk en erg nauwkeurig.
Bereid tot af en toe reizen.

Wat kun je van ons verwachten?

Als quality engineer bij Votex/Roberine werk je samen met een collega en daarnaast nauw met alle andere
afdelingen, aan nieuwe projecten en ontwikkelingen van een van de meest toonaangevende merken binnen
de groen- en landbouwsector. Je krijgt voldoende ruimte om als gedreven professional de volgende duurzame
machine(lijn) te ontwikkelen. Wij bieden je een zelfstandige functie met veel vrijheid. Je gaat werken binnen een
inspirerende omgeving waar je het gehele proces van begin tot eind kunt volgen en gaat deel uit maken van een
innovatief team van specialisten.

Bedrijfsprofielen

Het krachtige en uitgebreide productgamma van Votex/Roberine bestaat uit (klepel)maaiers, blazers en
zuigwagens voor de groen- en landbouwsector. De machines van Votex en Roberine worden wereldwijd
verspreid in meer dan 25 landen. Het team bestaat uit enthousiaste, ervaren mensen die hun vak goed verstaan.
Votex/Roberine is gevestigd in Enschede waar het hele proces doorlopen wordt, van ontwikkeling en productie
tot after-sales. Votex en Roberine zijn toonaangevende merken van Dutch Power Company. Andere merken die
tot de groep van Dutch Power Company behoren zijn: Conver, Herder en Precision Makers.

Interesse?

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf binnen het geschetste profiel? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Stuur je motivatie en CV naar fprins@votexroberine.com.
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Mijndert van der Kraats: 053-4838383.
Goolkatenweg 65, 7521 BE Enschede, Nederland
T +31 (0)534 83 83 83 F +31 (0)534 83 83 33
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