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WORD JIJ ONDERDEEL 
VAN ONS TEAM? 



Ben jij kritisch, onderzoekend, 
geduldig en coachgericht met oog 
voor perfectie en focus op 
kwaliteit?

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als quality engineer... 
... ben jij bezig met de controle van de kwaliteit van hoogwaardige precisie 
onderdelen voor de medische, lucht en ruimtevaart, biotechnologie en semi-conductor 
industrie. Als quality engineer ben je kritisch, onderzoekend, geduldig en in staat om 
coachend feedback te kunnen geven aan je collega's. Je moet bereid zijn te accepteren 
dat de inwerkperiode ongeveer 2 tot 5 jaar in beslag kan nemen, afhankelijk van je 
voorkennis. Dat vraagt mentaal uithoudingsvermogen. Larsen & Buhl biedt binnen de 
6000m2 vloeroppervlak een breed scala aan productietechnieken. Hierdoor zijn er 
kansen voor jou om alle technieken en de invloed daarvan op de kwaliteit van 
producten te onderzoeken. Als quality engineer zal je voor deze technieken continue 
pro-actief bezig zijn om processen te verbeteren. Ervaring mét en kennis van 
verschillende productietechnieken en CNC gestuurde bewerkingsmachines is om die 
reden een pré.



• Advies aan productiemedewerkers m.b.t. toe te passen meetmethodiek tijdens productieprocessen. 

• Tussentijdse controle aan producten met focus op de borging van de kwaliteit van het productieproces. 

• Eindcontrole op te leveren producten, het maken van First Article Inspection (FAI's) en het opstellen van 
afwijkingsrapportage (NC's)

• Maken van programma's op een meetmachine (CMM)

• Uitvoeren van metingen aan producten in de bewerkingsfase

• Bijhouden van de op orders gewerkte uren middels urenregistratie

• In goede staat houden van de meetmiddelen en machine

• Beheren van meetmiddelen en het kalibratiesysteem  

De werkzaamheden:

• Kennis van meetgereedschappen en normen
• Product kennis (hoogwaardige precisie onderdelen)
• Materiaal kennis en goed begrip van vorm en plaats toleranties
• Inzicht in het productieproces en kennis van bewerkingsmethoden  

Kennis

• Denken in mogelijkheden en kansen
• Geloven in groei en innovatie
• Combinatie van intuïtie en onderbouwing
• Experimenterend leren
• Hulp vragen 

Mindset 
• Gedegen ervaring met CMM's en CNC-meten (MCOSMOC)
• Analyses maken en FAI & NCR rapporten verzorgen
• Probleemoplossend denken
• Coachend om de kwaliteit van productieprocessen te borgen
• Goede communicatieve eigenschappen en een teamspeler
• Achtergrond in de fijnmechanische techniek 

Vaardigheden

• Onderzoekend
• Geduldig
• Analytisch
• Teamspeler
• Gestructureerd en creatief en innoverend 

Eigenschappen



Larsen & Buhl Ready? 

Heeft deze vacature je geïnspireerd?  

Stuur dan snel  jouw motivatie en CV naar: 

 info@larsenenbuhl.nl 

Wie weet kom jij ons team versterken. 




