Wordt jij onze nieuwe

Quality Controle Manager?m/v

Ben jij een ervaren Quality Controle manager die gemakkelijk tussen
verschillende niveaus en disciplines kan schakelen. Zijn de woorden
proactief, doortastend, analytisch en oog voor detail op jou van toepassing?
En staat integriteit bij jou hoog in het vaandel? Dan ben jij de aangewezen
professional voor deze functie bij Nouvion!

Taken en verantwoordelijkheden
Als QC manager ben je verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit en de controle van de productie op diverse locaties in Europa en Azië. Je bent hoofdzakelijk het contact tussen Nouvion en het productie team ter plaatse. Het doel van de functie is het verbeteren/bewaken van de hoge kwaliteit waar wij
voor staan.
Jouw
-

Het dagelijks controleren en bewaken van de kwaliteit in de gehele productie,
betreffende grondstoffen, halfproducten en gereed product.
Je bent het aanspreekpunt voor kwaliteit issues tussen Nouvion en productie.
Waar je verbeteringen kunt doorvoeren in lopende processen, pak je dit proactief op en kom je
met verbetervoorstellen.
Je adviseert het productieteam op het gebied van kwaliteit.
Met je oog voor detail ben je in staat om product afwijkingen te constateren en bewaak jij
de kwaliteit in de gehele productie.
kwalificaties:
Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denkniveau.
Achtergrond in de meubel productie heeft de voorkeur.
Minimaal 3 jaar internationale ervaring in een soortgelijke positie.
Bereidheid om veel in het buitenland te verblijven.
Uitstekende beheersing van de Engelse taal.

Over Nouvion
Een heerlijk lange avond tafelen met vrienden. Een waardevol gesprek voeren bij een goed glas wijn. Of
langzaam wakker worden met de geur van koffie en croissants op een van die ontspannen zondagochtenden. In uw leefkeuken of eetkamer beleeft u de momenten die ertoe doen. Dit is het hart van uw woning,
waar u een groot deel van uw tijd thuis doorbrengt en mensen ontmoet. Dat vraagt om meubelen die niet
alleen uitnodigend en stijlvol maar ook comfortabel zijn. Speciaal voor uw leefkeuken of eetkamer ontwerpt Nouvion tafels, stoelen en banken van topkwaliteit. Vanuit onze fabrieken vinden de meubelen
van Nouvion via ruim 1.600 verkooppunten hun weg door heel Europa.
Wat biedt Nouvion jou?
Wij zijn een bedrijf vol getalenteerde medewerkers die hetzelfde doel nastreven. Professioneel, korte
communicatielijnen in een informele sfeer. En successen worden gevierd!
Solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv naar p.vdbroek@nouvion.nl t.a.v. dhr van de Broek.

