
  

  

 

 

Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 
60 jaar expertise wil het bedrijf enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: 
veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, klimaat- 
bestendige steden en betere bouwprestaties. Wavin wil bijdragen aan positieve 
veranderingen in de wereld en doet dat door het bouwen van gezonde, duurzame 
omgevingen. Het hoofdkantoor van Wavin wereldwijd is gevestigd in Amsterdam. Het 
Europese (EMEA) hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle. De vestiging van Wavin Nederland 
B.V. bevindt zich in Hardenberg. 
 
Wavin Nederland B.V. heeft ongeveer 385 medewerkers, verdeeld over de hoofdvestiging 
in Hardenberg en 15 filialen verspreid over Nederland.  
   
 
Stagiair(e) Kwaliteitsdienst 
  
De rol 
Als Stagiair(e) Kwaliteitsdienst word je onderdeel van het team Kwaliteitsdienst in 
Hardenberg. Je rapporteert aan de Quality Engineer.  
 
 
Verantwoordelijkheden 
- Het verhogen van de betrouwbaarheid van de XRF door middel van het aanleggen 

van een matching library welke rekening houdt met de invloed van elementen binnen 
de PVC matrix. 

- Het aansturen van een team MBO-stagiair(e)s t.b.v. ondersteunende 
werkzaamheden en het verzamelen van testdata van grondstoffen en toevoegingen. 

- Het analyseren van testdata en hier verbanden en interacties in zoeken: 
1) Het bepalen van de spreiding in de elementen 
2) Het bepalen van de invloed van de spreiding in de recepturen 

Uiteindelijk doel is om een meer betrouwbaar meetsysteem voor ingangscontrole te 
verkrijgen waarmee spreiding binnen grondstoffen en receptuur getoetst kan worden.  

 
 
Profiel 

• Je volgt een HBO-opleiding in de richting van Chemie of Chemische Technologie  

• Je bent goed in het opzetten van een planning en het bewaken hiervan 

• Je toont inzet en je bent leergierig 

• Je hebt een goed analytisch vermogen en bent nauwkeurig 

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel 

• Je kan goed zelfstandig en in teamverband werken 

• Je kan werken met Minitab of soortgelijke statistische analyseprogramma’s 

• Je hebt affiniteit met elementenanalyse 

• Ervaring met het werken met een XRF is een pré. 
 

 
Ons aanbod 
Wavin onderschrijft het belang van diversiteit met meer dan 12.000 medewerkers in 40 
landen. We bieden een cultuur van samenwerking en ondersteuning waarbinnen we onze 
medewerkers uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. Je gaat werken in een professionele 
en internationale omgeving. 
 
 
 
 



  

  

 

 

 
Organisatie 
Wavin maakt deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden 
zijn door een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld verbeteren. Orbia heeft 
ruim 22.000 medewerkers wereldwijd en samen dragen we bij aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Dit doen we door onze kennis, middelen en ideeën 
in te zetten om duurzame oplossingen te bieden.      
 
Contact 
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Tom Reinders via +31 6 
11011339. Om te solliciteren stuur je motivatie en CV naar sollicitaties.nl@wavin.com 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

 
 
 
 
 
 


