
 

 

 

 

 Astava produceert en vermarkt al meer dan 60 jaar innovatieve instrumentatie en safety oplossingen

voor de wereldwijde olie-, gas- en nucleaire industrie. In ons hoofdkantoor in Meppel bevinden zich

sales, engineering en productie. We zijn wereldwijd actief met belangrijke afzetgebieden Europa, Mid-

den Oosten en Azië. Met ons team van 35 mensen leveren we een breed portfolio aan afsluiters en

andere producten maar we ontwikkelen ook klant specifieke oplossingen. Naast Astava zijn we ook

het Benelux verkoop en logistiek kantoor voor Ham-Let. Ter uitbreiding van de kwaliteitsafdeling van 

Astava zoeken we:

Kwaliteitscontroleur (FT)

Werkzaamheden
Het controleren, inspecteren van

· producten aan de werkbanken.
· half- en eindproducten voor inname van eigen productie
· inkomende goederen op juistheid van levering

Onderhoud kwaliteitssysteem
· het efficiënter maken en verbeteren van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteit systeem.
· het implementeren van ISO 14001 en ISO 45001

Ondersteunen bij
· onderhoud meetmiddelen, kalibers.
· inspecties van de eindafnemer
· certificering van product(groepen)
· beoordelen leveranciers

Het afhandelen van
· afwijkingsrapporten.
· product documentatie.

Vaardigheden, competenties, eisen
· Technische opleiding op MBO / HBO -niveau
· Vaardig in de Nederlandse en de Engelse taal
· Ervaring in de metaalindustrie
· Ervaring op een kwaliteitsafdeling
· Vaardig met office computer programma’s
Pré:
· Ervaring met lascertificering
· Ervaring met penetrant onderzoek
· Ervaring met documentbeheer

Arbeidsvoorwaarden
· Werken in een dynamische werkomgeving met informele werksfeer
· Een brede en uitdagende functie met ruimte voor professionele en persoonlijke 	                            
    	 ontwikkeling
· Onderdeel uitmaken van een internationale organisatie
· Salaris en arbeidvoorwaarden worden in overleg opgesteld

met René Punter of Sayen Runge. Tel: 0522-237030

Reageren

Indien je interesse hebt in deze veelzijdige, commerciële en verantwoordelijke functie bij ons
ambitieuze bedrijf, stuur dan je CV én motivatie naar runge@astava.com. Voor meer informatie kun
je contact opnemen met René Punter of Sayen Runge. Tel: 0522-237030
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