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Het werkveld van Demaco is Cryogenie. Een zeer gespecialiseerd kennisgebied zorgvuldig opgebouwd in de afgelopen 30 jaren. Het is de techniek die zich 
bezighoudt met extreem lage temperaturen waarbij bijvoorbeeld vloeibare industriële gassen als koelmiddel worden gebruikt. De Cryotechniek gaat hand in 
hand met hoog vacuüm. De extreem lage temperaturen vragen nou eenmaal om extreme isolatie en hoog vacuümtechniek maakt dat mogelijk.

Demaco past deze technieken wereldwijd toe bij producenten van industriële gassen en voor eindgebruikers van vloeibaar gas, zoals in de voedingsmidde-
lenindustrie, farmaceutische en medische bedrijven en de automotive of ruimtevaart sector. Ook researchinstituten als CERN, DESY of FERMILAB en diverse 
internationale universiteiten werken nauw samen met Demaco. In veel gevallen gaat het om het transport en de conditionering van vloeibaar stikstof, vloeibaar 
helium en vloeibaar aardgas. Demaco adviseert over, engineert, produceert, test, installeert, documenteert, certificeert en onderhoudt cryogene infrastructuren 
over de hele wereld. It’s all about Cryogenius.

Functieomschrijving 
Demaco staat voor hightech en wereldtop. Er werken bij Demaco medewerkers die vooroplopen in de markt, die de standaard bepalen op een speelterrein van 
het hoogste niveau. Ben jij diegene die nooit stilstaat en zelf op onderzoek uit gaat? Vanwege uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een medewerker 
kwaliteit. Continue willen verbeteren, dat is nodig om aan de top te blijven. Herken jij jezelf hierin?
 
Om deze rol bij Demaco goed te vervullen ben je diplomatiek, pragmatisch ingesteld en een teamplayer. Je werkt samen met onze huidige functionaris QA/QC 
waarbij jullie de vraagbaak zijn voor vragen op kwaliteitsgebied met betrekking tot de uitvoering van projecten. In deze rol heb je regelmatig contact met onze 
klanten. Daarnaast onderhoudt je contacten met keuringsinstanties (NoBo’s)
 

Wat jij gaat doen als kwaliteitsmedewerker bij Demaco
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en borgen van QA beleid. Je beheert het managementsysteem en adviseert 
collega’s op het gebied van QA/QC. Je bewaakt en verhoogt het kwaliteitsniveau van de organisatie. Je initieert verbeterprojecten en begeleidt de implemen-
tatie hiervan. Bij jou ligt ook de coördinatie, begeleiding en uitvoering van periodieke interne en externe audits bij toeleveranciers en het uitvoeren van interne 
QC-inspecties.
 

Wat verwachten wij van onze nieuwe kwaliteitsmedewerker? 
Je bent nauwkeurig, accuraat en analytisch, denkt mee bij de praktische invulling van QA gerelateerde eisen. Je schroomt niet in het geven van ongevraagd 
advies, je bent sterk in plannen en in staat zelfstandig te kunnen werken. Hierbij heb je een kritische houding en ben je continu op zoek naar verbeteringen. 
Je krijgt bij ons de mogelijkheid om het certificaat middelbaar lastechnicus (IWT) te behalen. Heb je dit al? Fantastisch!

Bovendien heb je:
•	 MBO+	of	HBO	werk-	en	denkniveau,	bij	voorkeur	richting	werktuigbouwkunde;
•	 Enkele	jaren	werkervaring	in	een	technische	productieomgeving;
•	 Kennis	van	ISO	9001	en	ISO	3834-2	zou	een	mooie	aanvulling	zijn	op	bovenstaande;
•	 goede	beheersing	van	het	Nederlands	en	Engels	in	woord	en	geschrift.

Wat jij van ons mag verwachten bij Demaco
Werken bij Demaco betekent werken in een goede sfeer. Onze medewerkers zijn trots op onze organisatie. Wij werken goed samen, zijn behulpzaam naar 
elkaar en er is voldoende humor aanwezig. We bieden om te beginnen een jaarcontract aan maar hebben de intentie een vast dienstverband aan te gaan. 
Bij	ons	heb	je	recht	op	40	vrije	dagen,	verder	hebben	we	een	goede	pensioenregeling,	is	er	een	reiskostenvergoeding	en	zijn	wij	goed	bereikbaar	met	het	
openbaar vervoer. 

Wij bieden jou ook:
•	 een	functie	met	ruimte	voor	persoonlijke	ontwikkeling	en	eigen	initiatief;
•	 een	solide	organisatie	die	gekenmerkt	wordt	door	korte	lijnen	en	een	platte	organisatiestructuur;
•	 een	salaris	op	basis	van	kennis	en	ervaring	en	arbeidsvoorwaarden	volgens	de	CAO	Metalektro;
•	 een	plek	in	een	team	met	een	goede	wereldwijde	reputatie	en	unieke	producten.

OK. En nu?

Ben jij dé deskundige kwaliteitsmedewerker die wij zoeken en geïnteresseerd in deze functie? 
Maak dan van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://werkenbij.demaco.nl/o/kwaliteitsmedewerker


