Als quality engineer ben jij de vertegenwoordiger van ons motto ‘maaien op het hoogste niveau’. Door
jouw deelname aan verbetertrajecten bewaak je de Roberine kwaliteit, en ben jij een belangrijke spil in het
productieproces.

Quality engineer
Standplaats Enschede

Werkzaamheden quality engineer:
•
Signaleren, adviseren en implementeren van procesverbetering en procesoptimalisatie
•
Het opstellen, toetsen en beoordelen van kwaliteitsrapportages
•
Uitvoeren en analyseren van proces- en productcontroles
•
Onderhouden en implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem
Profiel quality engineer:
•
HBO werk- en denkniveau, richting procestechniek, werktuigbouwkunde of vergelijkbaar
•
Kennis en ervaring van ISO en kwaliteitssystemen
•
Je hebt de ambitie om te blijven groeien en ontwikkelen
•
Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal
•
Affiniteit met onze producten
Wat kun je van ons verwachten?
Als quality engineer bij Roberine ga jij het verschil maken binnen de productieomgeving van een van de
meest toonaangevende merken binnen de groen- en landbouwsector. Je krijgt alle ruimte om als gedreven
professional een belangrijke spil te zijn in de ontwikkeling van de volgende duurzame machine(lijn). Wij bieden
je een zelfstandige functie met veel vrijheid, een mooi salaris en meer dan voldoende vrije- én ADV dagen. 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.
Bedrijfsprofiel
Roberine heeft met haar innovatieve productgamma een toonaangevende positie in de markt gekregen. Een
positie die past bij dit mooie Nederlandse merk, dat sinds 1951 bekend staat om de hoge kwaliteit en het
perfecte maaibeeld. Professionals die met de producten van Roberine werken zijn onder de indruk van de
prestaties. Roberine biedt niet alleen een mooi maaibeeld, maar ook een aantrekkelijk kostenplaatje. Roberine
is gebouwd door professionals voor professionals die gespecialiseerd zijn in het beheer van sportvelden, parken
en openbaar groen.
Roberine is een van de toonaangevende merken van Dutch Power Company. Andere merken die tot de groep
van Dutch Power Company behoren zijn: Conver, Herder, Precision Makers en Votex.
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 werkenbij@dutchpowercompany.com Wil je meer weten over de
functie? Neem dan contact op met Femke in ’t Groen: 0183447280.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.
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