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Kwaliteitscontroleur (32-38 uur) 
 

Functieomschrijving 

Als kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van kwaliteitscontroles. In 

deze functie houd je je bezig met het volledig productcontroleproces. Onder het proces vallen onder andere 

het meten van materialen en/of producten, het registreren van kwaliteitsafwijkingen, het laden en lossen 

van vrachtwagens, het verzendklaar maken van goederen en het regelen van de expeditie van producten.  

Jouw verantwoordelijkheden 

➢ Metingen verrichten op producten; 

➢ Registreren van kwaliteitsafwijkingen; 

➢ Administratief verwerken van inkomende en/of uitgaande materialen/producten; 

➢ Materialen en/of producten wegzetten in het magazijn; 

➢ Expeditie van producten; 

Functie-eisen 

➢ MBO werk- en denkniveau; 

➢ In het bezit van een Rijbewijs B (harde eis i.v.m. het bezorgen van producten bij klanten); 

➢ In het bezit van een heftruck certificaat (of bereidt om dit te willen halen); 

➢ Interesse in de techniek; 

➢ Nauwkeurig kunnen werken; 

➢ Ervaring met het lezen van tekeningen is een pré. 

 
Organisatie 
HWI Group bestaat uit HWI Machining en TM Filters. HWI Machining is gespecialiseerd in CNC draai- en 
freeswerk. Voor onze klanten in de aandrijftechniek, (petro)chemische industrie, olie‐ en gasindustrie, 
offshore en maritieme industrie fabriceren wij complexe werkstukken van enkelstuks tot middelgrote series 
waaraan hoge kwaliteitseisen worden gesteld.  
 
Wij bieden 
➢ Een salaris afhankelijk van kennis en relevante werkervaring;  
➢ Een aantrekkelijke werkomgeving binnen een jonge, enthousiaste en groeiende organisatie; 
➢ Veel ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing; 
➢ Mogelijkheden voor opleidingen/cursussen; 
➢ Collegialiteit en een positieve werksfeer; 
➢ Dagelijks verzorgde lunch met alle collega’s. 
 

Solliciteren 
Solliciteren kan door ons een mail te sturen met daarin een motivatie waarom je de meest geschikte 
kandidaat voor deze functie denkt te zijn samen met je cv. Je kan mailen naar  
Marjolein van Vroonhoven op e-mailadres MvanVroonhoven@hwimachining.com Mocht je meer informatie 
willen over de vacature kan je bellen naar telefoonnummer +31 (0)172-424400. 
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