
  

  
 

 

Junior Kwaliteitscontroleur (1 FTE) 
 
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.  
  
De rol 
Als Junior Kwaliteitscontroleur word je onderdeel van het team Kwaliteit in Hardenberg. 
Je rapporteert aan de Manager Kwaliteit. In deze rol draag je zorg voor de uitvoering van 
controles en de analyse van resultaten inclusief de vertaling naar (proces)aanpassingen, 
rapportages en verbetervoorstellen. Dit alles op een zodanige manier dat gewaarborgd 
wordt dat de producten voldoen aan de kwaliteitsnormen. 
 
Verantwoordelijkheden 

• Beheren van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem met procedures, 
instructies en formulieren 

• Interpreteren, vertalen en beheren van normen en standaarden. 

• Begeleiden, ondersteunen en controleren van de productieprocessen op het  
gebied van kwaliteitsborging. 

• Het uitvoeren van kalibratie van verschillende meetmiddelen. 

• Het uitvoeren van diverse mechanische testen en metingen.  

• Controleren en inspecteren van eigen en ingekochte producten. 

• Begeleiden van keurmeesters en auditoren en uitvoeren van testen. 

• Ondersteuning van interne en externe klachten. 
 
Profiel 

• HBO werk- en denkniveau. 

• Vooropleiding op minimaal MBO-4 niveau en 3-5 jaar relevante werkervaring. 

• Ervaring met interne audits en kennis van kwaliteitsmanagementsystemen (o.a. 
ISO 9001), kwaliteitstechnieken en integrale kwaliteitszorg. 

• Ervaring extruderen en spuitgieten is een pre. 

• Ervaring met  normeringen, standaarden en diverse certificaten (KIWA, GASTEC,    
DEKRA, etc.). 

• Beheersing van Engels en Duits, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Beheersing van MS-Office, in het bijzonder van Word en Excel. 

• Je bent analytisch, precies en pro-actief. 

• Je kunt goed plannen en komt je afspraken na. 

• Je kunt analyses, bevindingen en rapportages combineren met een praktische 

• instelling. 

• Goede communicatieve vaardigheden. 
 
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. Naast het werken in een 



professionele en internationale omgeving, bieden we een compleet pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke salariëring. 

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 Jan Bakker via +31 6 
51101495. Om te solliciteren stuur je motivatie en CV naar people.services.nl@wavin.com 
o.v.v. WNL – Junior Kwaliteitscontroleur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


