Wilting is meer dan vijfendertig jaar actief als een bedrijf dat zich specifiek richt op de
productie van hoogwaardige onderdelen en modules.
De klanten zijn Europese bedrijven die wereldwijd concurreren.
Wilting biedt technologie, kwaliteit en logistiek die de concurrentiekracht van haar
klanten versterkt. Door de productieketen van begin tot eind in te richten,
kwaliteitscontrole te doen en de logistiek & planning te organiseren, kunnen klanten
rekenen op tijdige levering van het gecontroleerde en traceerbare eindproduct.
In de cultuur van Wilting ligt een diepgewortelde drang tot ontwikkeling en vernieuwing verankerd. Een proces dat heeft
geresulteerd in een topteam van bovengemiddelde klasse met een mix van professionaliteit, probleemoplossend vermogen en
daadkracht.
Op onze vestiging in Eindhoven is een vacature ontstaan voor de functie van:

Quality Coordinator
Jouw werkweek
In deze functie heb je een coördinerende rol binnen de kwaliteitsafdeling. Je registreert interne en externe afwijkingen in het
kwaliteitssysteem, je beoordeelt en analyseert deze en je zet de benodigde acties uit gericht op voorkoming van toekomstige
afwijkingen. Je stemt hierbij niet alleen af met collega’s van het kwaliteitsteam, supply chain planners, NPI-projectleiders,
(cleanroom) assemblage en verspaning, maar ook met klanten en leveranciers. Op deze manier lever je een belangrijke
bijdrage aan de kwaliteitsborging en de voortdurende verbetering van onze toeleveranciers en onze interne productie- en
montageprocessen. Kortom een bijzonder interessante functie voor zowel een startende als ervaren kandidaat met goede
communicatie- en coördinatievaardigheden. Een studierichting op technisch vlak is minder van belang.

Jouw competenties
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

HBO werk– en denkniveau (o.b.v. opleiding en/of ervaring);
Goede communicatieve en coördinerende vaardigheden;
Nauwkeurig en probleemoplossend;
Flexibel en collegiaal;
Servicegericht en proactief;
Beheersing van Nederlandse en Engelse taal;
Affiniteit met techniek;

Dit biedt Wilting
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Geen baan maar een loopbaan met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden;
De mogelijkheid om met plezier terug te kunnen kijken op je werkdag;
Een innovatief werkveld;
Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met mogelijkheden tot maatwerk;
Een pensioenregeling;
Een omzetbonus;
25 vakantiedagen en 13 Adv-dagen op basis van een fulltime dienstverband.

Interesse?
Heeft bovenstaande vacature jouw interesse gewekt? Reageer dan snel door je sollicitatie te sturen naar werken@wilting.eu
Voor vragen kun je contact opnemen met Erik Valkhof, 040-2052747.
Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken www.wilting.eu
Wij verzoeken je om rechtstreeks te solliciteren bij Wilting en wensen deze vacature niet in te vullen middels tussenkomst van een uitzend-,
detacherings- of werving & selectiebureau. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

