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Functietitel: Technical Inspector

 

Technical Inspector 
Functie inhoud
 
Als Quality Inspector Parts maak je deel uit van de kwaliteitsafdeling van TVH. Je bent verantwoordelijk over de kwaliteit van
de onderdelen die we ontvangen van nieuwe leveranciers. Dit door samples van de leveranciers te controleren, metingen en
testen uit te voeren en te vergelijken met een referentie onderdeel. Uiteraard is er eerst de nodige opleidingsperiode voorzien.

Je takenpakket ziet er als volgt uit:
 

Je controleert kritisch de samples van potentiële leveranciers, dit op functioneel (technisch / elektrisch) en esthetisch
vlak. Je voert materiaalanalyses en hardheidsmetingen uit en analyseert en interpreteert technische tekeningen. Je
schat hierbij in of afwijkingen van de norm nog toelaatbaar zijn.
Je testresultaten en bevindingen rapporteer je in het Engels aan de aankoopafdeling, dit via een vooropgestelde
template.
Het sample wordt na het testen gestockeerd in het TVH-modellenmagazijn, hetzij als goedgekeurd of geweigerd model.

Profiel
 

Je beschikt over een A2 in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring.
Je bent hands-on en praktisch ingesteld.
Wisselstukken hebben voor jou weinig geheimen, dankzij jouw uitgebreide basiskennis kun je de onderdelen
lokaliseren en evalueren op een machine.
Werken met precisie meetapparatuur zie je als een uitdaging.
Je staat positief ten opzichte van de mix werken aan een werktafel en anderzijds bureauwerk.
Naast een uitstekende kennis van het Nederlands, heb je een goede kennis van het Engels.

Aanbod
 
Dit is werken bij TVH:
 

Een aantrekkelijk salarispakket met o.a. maaltijdcheques en verzekeringen.
Flexibele werktijden en aandacht voor een goede work-life balance.
20 betaalde vakantiedagen, met daarbovenop 12 ADV-dagen.
Een goed bereikbare, filevrije werkomgeving.
Een warme, open werksfeer waar mensen centraal staan.
Een aanstekelijke ‘We Are One’-mentaliteit.
Aandacht voor je fysieke en mentale gezondheid.
Middagpauzes en sportfaciliteiten in TVH Park, de groenzone van TVH.
Gezonde warme maaltijden en gratis fruit.
Toegang tot LinkedIn Learning en andere trainingen.
Leuke afterworks en andere gezellige events (bv. TVH Kaffee).
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Meer info of vragen?
 
Neem gerust contact op met Evelien Moreels via evelien.moreels@tvh.com of +32 56 43 60 57.
Om onmiddellijk te solliciteren, klik dan op de 'solliciteer nu' knop.
 
#LI-DNI
#yesindeed


