Kwaliteitscontroleur Metaalbewerking
Gepland en ongepland onze metaalproducten controleren. Toezien op de hoogste kwaliteit. Én bij aangetroffen
problemen de oorzaak daarvan analyseren. Dat maakt je als kwaliteitscontroleur onmisbaar voor zowel onze
klanten als ons familiebedrijf. Welkom in onze wereld van staal.
Dit ga je doen
Als kwaliteitscontroleur metaalbewerking voer je in de eerste plaats geplande controles uit op de door ons
geproduceerde onderdelen. Enerzijds omdat klanten vragen om een meetrapport, anderzijds omdat wij zelf de
kwaliteit van complexe producten willen borgen. Daarnaast controleer je, steekproefsgewijs, producten die die door
ons zelf geproduceerd zijn of zijn toegeleverd. Jouw meetinstrumenten, van je ogen tot onze haarscherpe 3Dmeetarm, liegen nooit. Constateer je afwijkingen en problemen? Dan ga je samen met de collega’s van Productie
en/of de werkvoorbereiders op zoek naar de oorzaak daarvan en bedenk je maatregelen om problemen in de
toekomst te voorkomen. Ook vind je samen met collega’s en de klant, de beste oplossing. Afwisselend genoeg voor
je? Samengevat:
•
•
•
•

je voert gepland en ongepland kwaliteitscontroles uit.
je overlegt met productiecollega’s en klanten over afwijkingen.
je zorgt dat problemen opgelost worden.
Je borgt de overeengekomen oplossingen

Toonaangevend metaalbedrijf
Tosec mag zich met recht een grote speler in de plaatbewerking noemen. Wij verwerken namelijk een slordige 12.000
ton staal per jaar voor ruim 600 klanten. Een veelzijdige speler ook: de ruime verscheidenheid aan plaatbewerkingen
variëren van lasersnijden en zetten tot frezen, boren en (robot)lassen. Tosec is actief in alle sectoren van de industrie.
Denk aan grond-, weg- en waterbouw, on- en offshore en machinebouw. Daarnaast zijn kleinere opdrachtgevers,
bijvoorbeeld in de agrarische sector, net zo welkom bij Tosec. Zolang men ons maar om perfect maatwerk en een
snelle, betrouwbare levering vraagt. Tosec is onderdeel van Tollenaar Industries, een familiebedrijf met 5 vestigingen
waarvan 3 in Zwolle.
Onze kwaliteitsafdeling bestaat op dit moment uit 5 man, verdeeld over onze plaatbewerkingsafdeling en de
lasafdeling. 4 zijn vooral op de werkvloer te vinden, de 5e meer op kantoor. Ook jij loopt voornamelijk in de productie,
maar je zit ook achter het bureau, om problemen te analyseren en contact te hebben met collega’s, klanten en
leveranciers.
Jouw ijzersterke punten
Luisteren, analyseren, meedenken. Dat zijn duidelijk jouw kwaliteiten. Je dwingt gezag af, door je persoonlijkheid of je
ervaring. Allebei mag natuurlijk ook. Logisch dat je communiceert als de beste. Met je no-nonsense mentaliteit pas je
ook prima bij je toekomstige Tosec-collega’s. Verder heb je:
•
•
•
•

minimaal een mbo-2-opleiding.
ervaring met metaalbewerking.
bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van kwaliteitscontroles.
bij voorkeur ervaring met het communiceren met klanten.
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Wat Tosec jou kan bieden
Bij Tosec werken we volgens de CAO Metaal en Techniek. Wel met extra’s. Zo kun je als kwaliteitscontroleur rekenen
op:
•
•
•
•
•
•
•

een marktconform salaris of daarboven.
een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling.
een 38-urige werkweek (eventueel verspreid over 4 dagen).
25 vakantiedagen.
reiskostenvergoeding.
vergoeding van relevante (vervolg)opleidingen.
ruime doorgroeimogelijkheden: binnen de afdeling, naar andere afdelingen of naar andere vestigingen.

Tijd voor het echte werk?
Solliciteer dan vandaag nog op deze functie van Kwaliteitscontroleur bij Tosec. Mail je cv met motivatie naar
werk@tosec.nl. Liever eerst wat meer informatie? Bel dan met Tosec (038 425 00 30) en vraag naar Ruben Nieboer
(bedrijfsleider) of Wilko Velthuis (productieleider plaatbewerking).
Wij zien jouw reactie tegemoet!
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