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Binnen de afdeling Kwaliteit zijn we op zoek naar een kandidaat voor de functie van

Quality Engineer
Doel van de functie
Als Quality Engineer ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de optimale product- en proceskwaliteit
bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten en tevens voor de kwaliteitshandhaving van
bestaande producten. Dit alles in het kader van onze kwaliteitsnorm ISO TS 16949.
Werkzaamheden
De Quality Engineer rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd en draagt zorg voor de correcte
uitvoering van de volgende taken:

Ondersteunen en begeleiden van de projectleiders bij het realisatieproces van zowel product als
productieproces voor wat betreft kwaliteitsgerelateerde aspecten;

Het onderzoeken van kwaliteitsproblemen, zowel van de klant als intern, en zorgdragen voor het effectief
oplossen van deze problemen op incident niveau;

Het analyseren van kwaliteitsproblemen om te komen tot structurele verbetering;

Uitvoeren van interne en externe audits en het opstellen en opvolgen van hieruit voortkomende acties;

Ondersteunen en faciliteren bij het opstellen van FMEA’s en Control Plans;

Coördineren containment acties, zowel intern als bij klanten;

Leiden van root cause analyse processen en toezien op het uitvoeren van corrigerende maatregelen;

Opstellen en beheren van interne procedures en werkvoorschriften;

Onderhouden van klant- en leverancierscontacten met betrekking tot kwaliteitswaarborging en
handhaving.
Functie-eisen
De ideale kandidaat:

Heeft een technische achtergrond op HBO-niveau;

Is graag op de werkvloer in een productieomgeving en heeft daar werkervaring opgedaan (metaal
gieten, verspanen, meten, assembleren, testen);

Legt makkelijk contact en werkt goed samen met medewerkers en hun leidinggevenden;

Is praktisch en pragmatisch, lost graag problemen op;

Heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring met automotive normen en eisen of wil zich hierin ontwikkelen;

Heeft voldoende kennis van de Duitse en Engelse taal om gesprekspartner te zijn voor klanten en
leveranciers;

Heeft kennis en ervaring met root cause analyse technieken;

Six-sigma kennis (Green/Black belt) is een pré.
Informatie
Mocht u meer informatie over deze functie willen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Visser, Manager
Kwaliteit, telefoonnummer 077-3739930 of mail jvisser@mgg.com.
Sollicitaties kunnen worden gericht aan Carolien van der Vorst, afdeling P&O, schriftelijk op adres MGG
Netherlands BV - Industriestraat 14A - 5931 PJ Tegelen of per mail naar cvandervorst@mgg.com

