KAM-manager (m/v)
“Kwaliteit leveren en blijven verbeteren”.
Ben jij dit, dan willen wij jou leren kennen!

Wie zijn wij?
Wij houden van ons vak; kunststofbewerking. Wij bewerken alle soorten kunststof tot het product dat onze klant van ons
vraagt en voldoen daarbij aan alle gestelde eisen.
Jouw werkzaamheden:
In deze functie geef je sturing aan het kwaliteitsbeleid (in lijn met de ondernemingsdoelstellingen) en bestrijkt
werkterreinen op technisch, kwaliteit- , arbo- en milieugebied.

•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en beheren van de systemen voor
kwaliteitsborging en milieu.
Je begeleidt interne en externe audits, rapporteert de bevindingen en zorgt voor het in gang zetten
van acties en de opvolging daarvan.
Je initieert verbeterprojecten en neemt correctieve en preventieve maatregelen.
Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en geeft leiding aan de afdeling kwaliteit
bestaande uit 2 medewerkers.
Je stimuleert het kwaliteitsbewustzijn binnen de gehele organisatie. Daarbij stuur en coach je de
medewerkers hierin.
Je bent verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling richting klanten.
Je rapporteert en onderhoudt KPI’s middels ons dashboard.
Je maakt deel uit van het management team.

Wij vragen:

•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding in een technische richting of je hebt een vergelijkbare
kennis door ervaring.
Je stelt prioriteiten en kunt anderen motiveren om veranderingsprocessen door te voeren in een
dynamische omgeving.
Je bent positief, vasthoudend, gestructureerd, analytisch en werkt resultaat- en klantgericht.
Je hebt kennis van of ervaring met ISO9001.
Je beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden.
Je hebt een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.

Wat verdien jij?
•
•
•
•
•
•

Veel afwisseling in je werk binnen een gezond en groeiend bedrijf
Uitdagende en verantwoordelijke functie
Uitstekende arbeidsvoorwaarden
Een marktconform salaris
Schone werkomgeving met een modern en divers machinepark
Leuke collega’s met veel vakkennis en ervaring

Interesse?
Solliciteer per email en stuur je CV incl. korte motivatie naar sollicitatie@dd-kunststoffen.nl.
Wil je eerst meer weten; bel Ronny Moors op 040 – 234 05 80 of 06 – 114 24 207.

