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De functie:
Als medewerker kwaliteitsbeheersing werk je samen met collega’s van kwaliteit, productie, logistiek, 
compliance, R&D en technical support onder leiding van de afdelingsmanager. Je bent een echte 
spin in het web en werkt graag in teamverband. Voor deze functie is het van essentieel belang dat je 
nauwkeurig werkt, analytisch ingesteld bent, een proactieve houding laat zien, besluitvaardig bent 
en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Wil je jezelf ontwikkelen? Daar is bin-
nen DuFor Polyester specialties volop ruimte voor.

Werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden:

Je bent aanspreekpunt voor externe partijen op gebied van kwaliteit en productverbetering:
Je analyseert monsters van klanten en leveranciers of coördineert externe analyse;
Je beheert en verbetert documentatie m.b.t. kwaliteit, product compliance en veiligheid in 
samenspraak met collega’s;
Je beantwoordt product compliance vragen;
Je beheert met de collega’s van productie de recepturen;
Je helpt mee ons kwaliteitssysteem te bewaken en te verbeteren;
Je denkt oplossingsgericht mee bij het onderzoeken en analyseren van kwaliteitsproblemen 
en wikkelt deze middels 8D-methodiek af;
Je werkt mee aan opschalingstrajecten van nieuwe producten en recyclingprocessen.

Wij bieden:
   Een leuke, afwisselende baan in een betrokken en informeel team;
   Een marktconform salaris; 
   Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
   Mogelijkheden om aanvullende opleidingen/ cursussen te volgen.
 
Herken je je in bovenstaand profiel stuur dan je sollicitatie naar: careers@dufor.nl. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Niels Hoffard, R&D Manager.

Kijk meer informatie over ons op www.dufor.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld.

Profiel:  
Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO Chemie of Chemische technologie aangevuld met 
minimaal 4 jaar werkervaring. Je weet wat je wilt, bent communicatief sterk en vindt het leuk om 
zaken af te stemmen met verschillende partijen. Je voelt je op een laboratorium als een vis in het 
water maar bent daarnaast ook sterk naar buiten gericht. Je bent bereid om zo nu en dan naar een 
klant te gaan en reist regelmatig naar onze productielocaties op verschillende plekken in Nederland. 
Je overlegt hierin veel en helpt problemen op te lossen en je ondersteunt bij producties. Daarnaast 
beheers je de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pluspunt. Ervaring met 
polyesters / de kunststofverwerkende industrie is een pré.

Quality Assurance Officer 

Dufor Polyester specialties is wegens uitbreiding van activiteiten van onze vestiging 
Zevenaar op zoek naar een medewerker kwaliteitsbeheersing (40 uur). Heb jij ervaring 
met polymeren en wil je jouw kennis en ervaring bij ons komen inzetten? Dan hebben wij de 
functie voor jou! Een dynamische functie in een leuk team binnen een groeiende organisatie.


