
  

 
 
 
 

Kom jij ons kwaliteitsteam  versterken? 
 
 

 
 
Voor de afdeling kwaliteit van Wavin Nederland B.V. gevestigd in Hardenberg zijn wij 
opzoek naar een stagiair(e) 

 
Stagiair(e) Quality Department 

 

 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Het opstellen van Quality Plans voor diverse Spuitgiet producten t.b.v. de Interne 
     Kwaliteits Bewaking 

• Het verzamelen van relevante procedures, normen en beoordelingsrichtlijnen 

• Het inventariseren van de vereiste testen, steekproeven en eisen uit bovenstaande 
     documenten. 
 
 
Kwalificaties: 

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

• Je toont inzet en je bent leergierig 

• Je hebt een goed analytisch vermogen 

• Je bent nauwkeurig 

• Je kan goed zelfstandig werken 

• Je kunt goed werken met Word en Excel 

• Je beheerst de Engelse (schriftelijke) taal 

• Je hebt affiniteit met Productie. 
 
 
Wij bieden: 
Wij bieden een interessante, afwisselende en bovenal leerzame stage bij een 
internationale marktleider van kunststofleidingsystemen waar je volop mogelijkheden 
krijgt om jezelf te ontwikkelen in je vakgebied gericht op kwaliteit binnen het 
spuitgietproces.  Je krijgt veel verantwoordelijkheid en je kunt uiteraard rekenen op 
goede begeleiding en een passende stagevergoeding.  
 
Bereikbaarheid: 
Je gaat werken op het hoofdkantoor van Wavin Nederland welke is gevestigd in 
Hardenberg. Deze vestiging van Wavin met ruim 370 medewerkers ligt op loopafstand 
van het NS-station in Hardenberg en kent een goede bereikbaarheid. Vanaf Zwolle of 
Emmen reis je in slechts een half uur naar Hardenberg. 
 
Interesse? 
Wacht dan niet, 'Connect to better' en stuur je sollicitatie naar 
sollicitaties.nl@wavin.com. Voor informatie kun je bellen met Rene Brinkman, 
Manager Kwaliteit tel. +31 6 125 11 970 
 

 
Wavin levert effectieve oplossingen voor 
essentiële behoeften van het dagelijks 
leven: een veilige distributie van drinkwater 
en gas, duurzaam beheer van regenwater en 
afvalwater, energie-efficiënte verwarming 
en koeling van gebouwen, elektro, telecom 
en industriële toepassingen.  

 
Het hoofdkantoor van Wavin Groep is 

gevestigd in Zwolle, Nederland. Wavin Groep 

heeft vestigingen in meer dan 25 landen met 

meer dan 30 productielocaties. Buiten Europa 

opereert Wavin via een wereldwijd netwerk 

van agenten, licentiehouders en distributeurs. 

De Wavin Groep heeft meer dan 5500 

medewerkers en heeft een jaarlijkse omzet 

van circa € 1,2 miljard. 

  

Wavin is onderdeel van Orbia. Onze klanten 

profiteren van ons Europese leiderschap, de 

lokale aanwezigheid, inzet voor innovatie en 

technische ondersteuning. We voldoen al jaren 

aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden. 

Wavin draagt zorg voor betrouwbare levering 

aan onze klanten en ondersteunen ze bij het 

behalen van hun doelstellingen.  

 is het per trein slechts een half uur 

reizen naar Hardenberg. 
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