
                  Kwaliteitsmanager 

  

 

Word de drijvende kracht achter het kwaliteitsbeleid en help ons onze hoge normen op het 

gebied van kwaliteit nog verder te verhogen. Als Kwaliteitsmanager, ben jij de 

eindverantwoordelijk voor alle zaken rondom kwaliteit en zet je met jouw helicopterview de 

grote lijnen uit. Ga samen met ons op zoek naar nieuwe verbeteringen en oplossingen, en 

help onze projecten te blijven waarborgen en verbeteren. 

Met jouw ervaring, kennis en pragmatische ingesteldheid, weet je draagvlak te creëren bij 

collega's en hen te overtuigen van het nut van kwaliteitsmanagement. Je werkt nauw samen 

met collega's van verschillende afdelingen en fungeert als echte sparringpartner. Als 

Kwaliteitsmanager word je ondersteund door een kwaliteitscoördinator en heb je de 

volgende verantwoordelijkheden: 

• Creëren van draagvlak bij collega's 

• Bewaken van de voortgang van processen 

• Verbeteren van raakvlakken tussen kwaliteit en digitalisering 

• Coachen van kwaliteitscoördinatoren 

• Aanjagen van verbeteracties 

• Bedenken en implementeren van verbeteringen in het proces. 

Om in aanmerking te komen voor deze rol heb je minimaal een afgeronde HBO-opleiding en 

enkele jaren ervaring in een soortgelijke rol of als kwaliteitscoördinator/werkvoorbereider. 

Verder ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar, heb je kennis van normen (ISO 

9001/14001, C02 prestatieladder) en is kennis van digitalisering een pre.  

Ben jij klantgericht, heb je een goed luisterend oor, sterk in plannen & organiseren en ben je 

op zoek naar een uitdagende rol in kwaliteitsmanagement? Je krijgt bij ons de kans om deel 

uit te maken van een familiebedrijf waar mensgericht ondernemen centraal staat. 

Werken bij dit familiebedrijf is een unieke kans om onderdeel te zijn van een menselijk en 

duurzame onderneming. Persoonlijke aandacht en openheid staat voorop én is er de ruimte 

om je talenten maximaal in te zetten. Bovendien bieden wij volop groeimogelijkheden, een 

goed salaris, 40 vakantiedagen, een auto van de zaak, telefoon en laptop, een goed pensioen 

en een leuke groep collega's. Hierdoor kun je niet alleen je carrière vormgeven, maar ook 

genieten van een uitgebalanceerd werk-privéleven. 

Belangstelling? Neem contact op met Klick-Interim via:  

Marja Padberg 

Rosmolen 19 l 7587 RP l De Lutte 

info@klick-interim.nl 

www.klick-interim.nl 
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