Klaar voor een glansrijke carrière?
Nelfkoopmans staat voor ruim 130 jaar verf produceren. In onze moderne verffabriek in het
Noorden van Friesland werken we met gepassioneerde vakmensen om iedere dag weer het
verschil te maken. Dit doen we met onze mooie merken Nelf, Nelf Marine, Koopmans Verf, Drenth,
Nylo, Zusex, Hydrant en NaturePaint voor klanten door heel Nederland en Europa.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

Kwaliteitscontroleur/Medewerker Kwaliteitslaboratorium (m/v)

Als Kwaliteitscontroleur ben jij het geweten van de kwaliteit op de bedrijfsvloer en voer je
kwaliteitsinspecties uit aan producten binnen het bedrijf. Het gaat om alle producten die bij ons
binnenkomen maar ook die bij ons de deur weer uitgaan. Je bent betrokken bij het uitvoeren van
diverse (tijdelijke en incidentele) controles en trouble shooting bij kwaliteitsproblemen.
Administratieve verwerking van de controles en inspecties en het inplannen van de controles behoren
ook tot je takenpakket.
Je bent onderdeel van ons laboratorium, met een focus op kwaliteit. Jouw proactieve werkhouding,
analytisch denkvermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden komen goed van pas.
Als Medewerker Kwaliteitslaboratorium voer je werkzaamheden uit gericht op het karakteriseren van
nieuwe en bestaande producten. Je zult voornamelijk applicatie- en fysische werkzaamheden
uitvoeren. Met jouw resultaten zullen productie en afdeling research and development geïnformeerd
worden over de kwaliteit van de producten. Herken jij jezelf hierin en sta jij stevig in je schoenen? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Taken
• Uitvoeren kwaliteitscontroles op geproduceerde batches verf en halffabricaten;
• Uitvoeren van kwaliteitsinspecties aan inkomende- en uitgaande goederen;
• Uitvoeren en ondersteunen van laboratoriumwerkzaamheden en onderhoud en kalibratie van
laboratoriumapparatuur
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles waarbij de kwaliteit van alle onderdelen en processen van
het bedrijf worden gecontroleerd;
• Actie ondernemen bij kwaliteitsafwijkingen, de juiste prioriteiten stellen en zorgen voor
opvolging; * Beheren en toezien op de verwerking van de non-conformity en quarantaine
producten;
• Schrijven en/of updaten van werkprocedures en instructies
ter aanvulling van het bestaande kwaliteitssysteem;
• Rapporteren aan het hoofd van het laboratorium.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•

Een afgeronde MLO opleiding bijvoorbeeld richting chemie of fysische chemie is een pré
Laboratorium (stage) ervaring met chemische of fysische testen is een pré
Ervaring met kwaliteitscontroles/KAM werkzaamheden
Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Je werkt nauwkeurig en weet goed overzicht te behouden;

Wij zoeken iemand die:
• Flexibele ingesteld is en snel kan schakelen tussen processen
• Gemotiveerd is
• Accuraat werkt
• Gestructureerd werkt
• Resultaat gericht is
Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

Een veelzijdige, zelfstandige, uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid
en ruimte voor eigen inbreng
Prettige en dynamische werksfeer
Marktconform salaris
Fulltime functie
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
Goede pensioenregeling
29 vakantie en 11,5 ADV dagen

Interesse?
Stuur je motivatie en cv per e-mail z.s.m. naar hrm@nelfkoopmans.nl t.a.v. Janny Lourens. Voor
inhoudelijke vragen te bereiken op +31 518-418038. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

