Quality engineer m/v
(40 uur)
Wat ga jij morgen doen?
AGENDA
08.00 uur:
09.00 uur:
09.30 uur:
13.00 uur:
14.00 uur:
15.00 uur:

Werkoverleg met Manager Operations en afdelingscollega’s over uitvoering en
voortgang werkzaamheden.
Overleg met projectleider over kwaliteits-activiteitenplanning.
Uitvoeren FMEA’s, capability analyses en reviews van projectdocumenten incl.
opstellen rapportage en advies (Duits!) voor klant.
Schouw wijziging koffiemachine Mundo conform klantwens.
Overleg met leverancier over kwaliteitsbeleid/meetrapportages.
Afronden instructies tbv controles en tests machines-onderdelen Dorado.

ETNA Coffee Technologies ontwikkelt en produceert in Doetinchem professionele koffiemachines,
leverbaar met vele opties en verrassende, stijlvolle accessoires. De machines vinden via een
dealernetwerk hun weg naar Nederlandse en buitenlandse instellingen, bedrijven en de horeca. De
dealers – onze klanten – leveren de ingrediënten, van verse bonen tot instant producten. Onze
koffiemachines zetten er een heerlijke kop koffie, cappuccino of chocolademelk van. Dat is onze
passie. En dat proef je.
ETNA Coffee Technologies groeit. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Kom jij als
Quality engineer ons team versterken?

Jouw uitdaging
BIJ ETNA Coffee Technologies is kwaliteit ons grootste goed. En daar ben jij van. Als Quality
engineer zorg jij dat onze koffiemachines aan de hoogste eisen voldoen. Ook onze processen houd
je nauw in het oog, net zoals de kwaliteitsniveaus die onze leveranciers hanteren. Daarvoor voer je
onder meer producttests en productcontroles uit. Voldoen ze niet aan onze eisen, dan ga jij met ze
in gesprek – of je begeleidt ze – om het gevraagde niveau wel te bereiken. Dit doe je ook met onze
productieafdeling, je collega’s dus. Je motiveert en stimuleert hen het beste uit zichzelf naar
boven te halen door ze goed te instrueren.

Jouw profiel
Je bent goed met mensen. Deze functie vraagt namelijk om veel contact met leveranciers en
collega’s. Kwaliteit blijft immers mensenwerk. Jij bent degene die hen begeleidt, motiveert,
stimuleert en controleert. Is er nood aan de man, dan draag je samen met de teams actief bij aan
goede oplossingen. Ook in de dagelijkse processen assisteer je collega’s daar waar mogelijk. Dankzij
jouw opmerkzame blik heb je snel in de smiezen op de uitvoering van werkzaamheden voor
verbetering vatbaar is.
Verder:
o beschik je over hbo- werk- en denkniveau, behaald door opleiding en ervaring;
o ben je bekend met Integrale Kwaliteitszorg;
o ben je communicatief vaardig en kun je goed samenwerken met anderen;
o beschik je over een goede kennis van de Engelse en Duitse taal, zowel mondeling als
schriftelijk;
o kun je zelfstandig werken en prioriteiten stellen.

Wat wij je bieden
Je kunt bij ons rekenen op een boeiende baan bij een dynamisch, professioneel bedrijf met een
sociaal hart. Je standplaats is Doetinchem, al ben je ook regelmatig bij leveranciers en klanten op
locatie te vinden. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Kom je bij ons werken?
Overtuig ons ervan dat deze functie jou op het lijf is geschreven en stuur je cv plus motivatie naar
sollicitatie@etna-ct.com. Heb je vragen over deze vacature? Stel ze dan ook via dit e-mailadres.
Bellen kan ook: 0314-442 442.
Benieuwd geworden naar ons bedrijf? Kijk op https://www.etna-ct.nl/

