Struyk Verwo Infra is onderdeel van CRH plc, een mondiale producent en distributeur van hoogwaardige
bouwmaterialen en -producten met organisaties in 31 landen, 87.000 werknemers en 3.800 locaties. Door
constant te innoveren, vinger aan de pols te houden bij de klant en maatwerkoplossingen te bieden heeft Struyk
Verwo Infra de positie van marktleider in de publieke bestrating in Nederland verworven. De organisatie beschikt
over een uitgekiende mix van 8 productielocaties waar zowel bulkproducten als specials worden geproduceerd.
In het totaal zijn er zo'n 350 medewerkers werkzaam, waarvan het merendeel in de productie.

Binnen onze organisatie is een vacature ontstaan voor:

Assistent Kwaliteitsmedewerker (1 fte)
Productielocatie Tiel

Taken en verantwoordelijkheden:
• Je controleert de kwaliteit van de grond- en hulpstoffen, de mengselsamenstellingen en
gereed product. Dit alles conform de voorgeschreven kwaliteitsnormen (interne en externe
beoordelingsrichtlijnen en NEN-normen) en conform de verwachtingen van onze klanten.
• Je volgt de voorschriften en instructies op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid;
• Je voert controles uit op de aangevoerde grond- en hulpstoffen conform de geldende
voorschriften (IKB-schema’s);
• Je neemt steekproeven uit de dagproductie en controleert deze op alle aspecten uit de
geldende normen of interne voorschriften;
• Je noteert alle verkregen gegevens op formulieren en verwerkt ze in overzichten;
• Je berekent aan de hand van controleresultaten diverse gegevens, zoals standaardafwijkingen;
• Je interpreteert de gegevens en meldt afwijkingen, welke buiten de toleranties vallen of dreigen
te vallen aan de Kwaliteitsmedewerker A/B;
• Je controleert het productieproces rekening houdend met de geldende voorschriften, eisen en
instructies en rapporteert afwijkingen direct aan de Kwaliteitsmedewerker A/B.
Functie eisen
•
•
•
•

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau en relevante kennis en ervaring om de
gevraagde taken en activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren;
Je bent eventueel bereid om de opleiding betonvakman op termijn te volgen;
Je stelt kwaliteitscriteria in het eigen werk en je bent kritisch op je eigen prestaties;
Je bent betrouwbaar, verantwoordelijk en betrokken.

Heb je belangstelling voor deze functie?
Je sollicitatie met CV kun je sturen naar sollicitaties@struykverwoinfra.nl. Voor meer informatie over
deze functie kun je bellen met Anita van den Heuvel, Manager Kwaliteit & Productontwikkeling, op 0611097826.

