Bij Verweijen ICT zijn we op zoek naar een

kwaliteitsmedewerker / innovatiemedewerker
Een greep uit de taken die wij graag aan je over willen dragen of ondersteuning bij nodig hebben:
▪ Het (opzetten en) beheren van kwaliteitsmanagement systemen zoals ISO 9001/ISO
27001/NEN 7510
▪ Maatregelen en normen vertalen naar praktische oplossingen op de werkvloer
▪ Optimaliseren en professionaliseren van bedrijfsprocessen
▪ Geven van advies en meedenken over oplossingen bij kwaliteitsuitdagingen
▪ Ondersteuning bij productintroducties
▪ Initiatieven initiëren om continu te verbeteren
Karaktereigenschappen, competenties en ambities die hierbij passen:
▪ Goede balans tussen praktische uitvoering, denken in mogelijkheden, kwaliteit & veiligheid
▪ Gevoel voor informatie en bereid zijn stukken door te lezen en de belangrijke, relevante punten
te extraheren en rapporteren
▪ Lean/Six Sigma kennis en/of mindset
▪ Het vermogen om je kennis m.b.t. marktontwikkelingen zelfstandig up-to-date te houden
▪ De capaciteit om mee te denken vanuit diverse perspectieven (werkgever/werknemer/klant)
▪ Goede beheersing van de Nederlandse taal
▪ MBO+/HBO werk- en denkniveau
▪ Communicatief sterk, accuraat, analytisch, flexibel, teamspeler met een grote mate van
zelfstandigheid
We beseffen ons dat we een brede functie hebben omschreven. Je hoeft jezelf dus niet te herkennen in
alle punten, maar het gevoel wat het bij je teweeg brengt moet vooral goed zijn.
Bovenstaande werkzaamheden en competenties geven een beeld van de functie die momenteel al door
iemand binnen onze organisatie vervuld wordt. We zoeken iemand die nauw met deze persoon gaat
samenwerken, maar zich ook vast kan bijten in projecten en daar individueel mee aan de slag kan gaan.
Wat hebben wij jou te bieden:
▪ een ruime, relaxte en goed gefaciliteerde werkomgeving
▪ lekkere koffie
▪ een grote diversiteit aan klanten die vooruit willen met ICT en waarde hechten aan persoonlijk
contact
▪ een functie die jij (gedeeltelijk) zelf kunt vormgeven
▪ regelmatig een uitje en/of een borrel met +/- 25 gezellige collega’s
▪ goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen en auto van de zaak
▪ tegen gereduceerd tarief een sportschoolabonnement naar keuze en/of meetrainen met onze
personal trainer elke woensdag direct na werktijd
▪ Een werkweek van 40 uur, maar als je wil kan het ook ergens tussen de 24 en 40 uur zijn
▪ flexibele werktijden (van 08:30 tot 17:00 uur is niet noodzakelijk)
Interesse? Een keer kennis maken?
Stuur je cv met een korte toelichting naar ikwilwerken@verweijenict.com.
Je krijgt dan binnen 24 uur een reactie van ons.

www.verweijenict.com

