
MODIFORM ZOEKT JOU!
 
Op onze vestiging in Scherpenzeel zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in de functie van: 
KWALITEITSCONTROLEUR  

Samen met de kwaliteitsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de controle van grondstoffen, halffabricaten 
en eindproducten voor, tijdens en na het productieproces. Je stelt werkinstructies op voor de diverse testen en 
beheert deze.

FUNCTIE INHOUD 
• Je bewaakt de kwaliteit van het productieproces door het nemen van steekproeven en geeft indien nodig 
advies over de te nemen maatregelen.
• Je verricht metingen en controles aan het product en maakt hiervoor gebruik van alle binnen Modiform voorko-
mende meettechnieken en meetinstrumenten.
• Je biedt ondersteuning aan productiemedewerkers tijdens het productieproces bij eenvoudige, door de mede-
werkers zelf uit te voeren, controles en metingen aan producten.
• Je voert eindcontroles uit van producten.
• Je voert overleg met anderen t.b.v. het productieproces.
• Je controleert en beoordeelt geproduceerde producten op overeengekomen productspecificaties en kwaliteit-
snormen zoals vorm, kleur, maat en gewicht. 
• Je keurt geproduceerde producten af die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen en rapporteert hierover aan de 
Plant Manager.
 
OVER JOU 
• Je bent in het bezit van een afgeronde laboratorium opleiding niveau MBO 3+.
• Je hebt meerdere jaren ervaring in het testen van grondstoffen (ervaring n de kunststofbranche is een pré).
• Je bent kwaliteitsgericht door hoge eisen te stellen aan kwaliteit van producten en diensten.
• Je werkt nauwkeurig en accuraat.
• Je kunt goed hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.
• Je doet voorstellen ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van zowel grondstoffen, producten en 
diensten.
• Je bent communicatief vaardig. 

WIJ BIEDEN
• Afwisselend en verantwoordelijk werk;
• Werken in een gezond en groeiend familiebedrijf met ambitie;
• Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei;
• Marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een premievrij pensioen.

REAGEREN 
Stuur je motivatie en CV naar vacature@modiform.nl onder vermelding van “Sollicitatie Kwaliteitscontroleur” 

W W W. M O D I F O R M . C O M

KWALITEITSCONTROLEUR 


