
 

 

Quality Engineer 
 
Factory Zero is ooit begonnen om de wereld radicaal te veranderen. De energietransitie moet voor 
iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Hiervoor hebben we onwijs mooie energiemodules ontwikkeld. 
Momenteel zijn wij de front runner op dit gebied. Alom gekopieerd, nooit goed nagedaan. Ons geheim 
is onze bijzondere bedrijfscultuur. Begonnen als een vriendenclub, nog steeds een vriendenclub. Kom 
jij ook werken bij deze vriendenclub met een passie voor duurzaamheid? 
 
Wat is jouw uitdaging? 
Het borgen van de kwaliteit van de producten en diensten. Daarvoor ben je verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en continue verbeteren van Quality Assurance & control processen. 
Als Quality Engineer bij Factory Zero ben jij vanuit de kwaliteitsafdeling betrokken bij verschillende 
projecten. Vanuit kwaliteit lever jij een belangrijke bijdrage aan het kritisch blijven toetsen van de 
procedure, het proces en de inhoud. 

 
Jij zorgt ervoor dat de producten die wij naar onze klanten sturen aan álle eisen voldoen. Hiervoor 
monitor je kwaliteitsafhankelijke KPI’s en beoordeel je de kwaliteitseisen zoals tekeningen, specificaties 
of productie- en ontwikkelingsplannen. Het is jouw taak om, met je collega’s, uit te zoeken wat de 
oorzaak is wanneer een product niet aan de kwaliteitseisen voldoet en daarop een gedragen structureel 
verbetervoorstel te presenteren. 
 
Wij gaan altijd voor de beste oplossing, wat zijn jouw kwaliteiten? 

• Je beschikt over een helicopterview.  

• Je bent vasthoudend, accuraat en hebt oog voor detail 

• Communicatief sterk en je weet anderen te overtuigen  

• Administratief sterk, specifiek in het vastleggen van controles en procedures 

• In staat problemen te herkennen, te analyseren en hiervoor praktische oplossingen te 
bedenken en evalueren 
 

Verder vragen wij 

• HBO werk- en denk niveau 

• Aantal jaren werkervaring in een installatietechnische omgeving  

• Ervaring met bedrijfs- en productieprocessen 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• 32 tot 40 uur per week beschikbaar 
 
Wat krijg je van ons? 

• Een afwisselende en energieke functie  

• Collega’s waar je blij van wordt 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën  

• 25 vakantiedagen, pensioenvergoeding, een bedrijfsauto, laptop, telefoon en salaris natuurlijk 

      
 
Al zin om je bij de club aan te sluiten? 
Mail dan je motivatie, voorzien van cv naar vacatures@factoryzero.nl. Bij vragen over de vacature bel je 
met Michel Schollen op 06-4843 1667. Een vrijdagmiddagborrel maakt mogelijk deel uit van de 
sollicitatieprocedure.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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