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Medewerker kwaliteitscontrole in de productie
Plaats / Provincie: Lelystad / Flevoland
Branche / Niveau: Overig / MBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105930

Bedrijfsomschrijving
Het gaat om een productiebedrijf in Lelystad. In een persoonlijk gesprek vertellen we je er graag meer over.

Functieomschrijving
Als medewerker kwaliteitscontrole in de productie ben je binnen dit productiebedrijf van grote waarde. Jij checkt de
output van de productie op alle kwaliteitseisen. Als de producten onverhoopt niet goed zijn, heb je de volmacht om
de productie stop te zetten. Zodra de resultaten weer goed zijn, start de productie weer op. Je werkt nauw samen
met het productieteam.
Je takenpakket bestaat als medewerker kwaliteitscontrole onder andere uit:
Het goedkeuren van proefstukjes, die continu vanuit de productie aangeleverd worden. Iedere paar minuten
test je het resultaat opnieuw. Je test deze proefstukjes op bijvoorbeeld hardheid, trekkracht, kleur, etc. Als
al deze zaken goed zijn en aan de eisen voldoen, dan keur je de productie goed.
Je maakt proefmengsels op basis van een aanvraag van een klant.
Het inwerktraject zal plaatsvinden in dagdienst. Zodra je bent ingewerkt, zal je gaan werken in een
3-ploegendienst.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Functie-eisen
Mbo-werk- en -denkniveau. Mocht je een specifieke laboratoriumopleiding hebben gevolgd, dan is dat een
pre, maar zeker geen vereiste;
Enige ervaring hebt met lab- of productiecontrole;
Weet dat je werkt in een productieomgeving;
Beschikbaar bent voor werkzaamheden in 3-ploegendienst.
Verantwoordelijkheid neemt voor je eigen werkzaamheden;
Maar ook stevig in je schoenen staat, want jij bepaalt of de productie door kan draaien of dat er fouten
zitten in de bereidingen. Je keurt namelijk primair de productie en daarnaast houd je nauwkeurig de
kwaliteit bij;
Nauwkeurig en zeer oplettend bent;
Goede kennis hebt van de Nederlandse taal.

Arbeidsvoorwaarden
Een startsalaris van € 1.896,- bruto per maand. Bij gebleken geschiktheid zal je na zo’n 2 maanden een
verhoging krijgen en zodra je in dienst treedt bij dit mooie bedrijf zal er ook een verhoging aan de orde zijn;
Uitstekende ploegentoeslag, zodra je in 3-ploegen gaat werken;
De eerste paar weken werk je in de dagdienst om ingewerkt te worden, je wordt dus uitstekend begeleid in
je werkzaamheden.
Reiskostenvergoeding voor kandidaten, die wonen buiten Lelystad.

Sollicitatieprocedure
Spreekt deze baan je aan? Wij komen graag met je in contact. Je kunt solliciteren door te klikken op de
sollicitatiebutton ‘ik wil deze baan’. Voor meer informatie neem je telefonisch contact op met Jack Denkers of
Corry Opgelder op telefoonnummer 0320-74 8800 of stuur je gelijk een WhatsApp bericht naar: 06-39184707
Vacaturereferentie: 105845

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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