
 

          
Surface Treatment zoekt een fulltime positief kritische 
 

Quality Control medewerker voor onze plant in Maasbracht. 
 
 
Je voert kwaliteitscontroles uit op aangeleverde (half)fabrikaten en het resultaat van de toegepaste 
processen. Deze controles verricht je vooraf, tussentijds en als eindcontrole zodat we voldoen aan 
de richtlijnen van ons kwaliteitssysteem en aan de wensen van de klant. Je werkt mee in het 
productieproces zodat je volledig op de hoogte bent en zicht hebt op het gebruik van de juiste 
procedures en registraties. Je werkt met geavanceerde apparatuur en in onze eigen labs. 
 
Karakter en kwaliteiten 
Kwaliteit is je passie: je bent je voortdurend bewust van het hoogwaardige kwaliteitsniveau dat we 
garanderen, en stimuleert je collega’s tot een gelijkwaardige bijdrage. Je betrokkenheid uit zich in 
gefundeerde adviezen aan de operator, afdelingschef of productiemanager over passende 
maatregelen. Fouten in de processen zie je als een mogelijkheid tot verbetering en je bent ook zelf 
bereid om ervan te leren. Je hebt het lef om problemen en bottlenecks te signaleren bij de juiste 
personen. 
 
Kennis en kunde 
- MBO(+) werk- en denkniveau; 
- 2- 4 jaar ervaring met kwaliteitsprocessen- en systemen; 
- Kennis over materialen en de impact van de gebruikte processen op de materialen; 
- Technisch tekening lezen; 
- Beheersing van schuifmaat, micrometer en µm-meter; 
- Beheersing Nederlands en Engels; 
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 

 
Wat mag je van ons verwachten? 
Uitdagend werk in een innovatie gedreven organisatie vol gepassioneerde vakmensen. Ruimte voor 
ontwikkelingen binnen je vakgebied, ontwikkelingen van de organisatie in de internationale markt, 
ontwikkeling van jezelf. Betrokken collega’s met veel ervaring die uitkijken naar je komst. Een nette 
beloning volgens de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. Diverse opleidingsmogelijkheden en voldoende 
tijd voor ontspanning (25 vakantiedagen, 13 ATV dagen op fulltime basis). 
 
Surface Treatment richt zich op de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technische 
oppervlaktebehandeling van met name aluminium producten. Wij kennen klanten met diverse 
industriële achtergronden: van automotive, machinebouw, de semi conductor industrie tot lucht- en 
ruimtevaartindustrie. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel en Surface Treatment 
voldoet daarbij aan eisen als ISO 9000, AQAOP-2110, AS9100 en NADCAP. Surface Treatment is 
een jonge en innovatieve organisatie in een veeleisende omgeving, groeit en is volop in 
ontwikkeling! 
 
Contact 
Neem gerust op http://www.surfacetreatment.nl/nl een kijkje in onze wereld. Herken jij jezelf in dit 
profiel en onze organisatie, dan ontvangen we graag je CV en motivatie via 
recruitment@surfacetreatment.nl onder vermelding van de vacaturenaam. 
 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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