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Vacature: Quality Engineer TenCate Thiolon (afdeling Backing) 

Locatie: Nederland - Nijverdal  

Bedrijfsonderdeel: TenCate Thiolon (Backing) - Laboratorium 

Opleidingsniveau: werk- en denkniveau: MBO-4/HBO

 

TenCate Grass produceert kunstgrascomponenten en –systemen voor toepassingen als voetbal-, hockey- 
en andere sportvelden, evenals voor landscaping. De Grass-groep bestaat, naast de productiebedrijven 
van vezels, geweven kunstgras en carpet backing, uit een in omvang groeiend aantal bedrijven voor 
systeemontwikkeling, marketing en realisatie. TenCate Grass is wereldwijd marktleider in haar 
vakgebied. 
 
In Nijverdal heeft TenCate Grass drie fabrieken waar verschillende producten geproduceerd worden:   
Yarns, Backing en 3D weaving. Voor de locatie Backing zijn we op zoek naar een Quality Engineer voor 
binnen ons laboratorium team.  
 
Het laboratorium is verantwoordelijk voor de controle van grondstoffen, halffabricaten, eindproducten 
en monsters van leveranciers of klanten. Hiermee wordt de constante kwaliteit van al onze processen en 
eindproducten bewaakt en heeft het laboratorium een ondersteunende rol bij leveranciersselectie. Bij 
het uitvoeren van testen en analyses wordt gebruik gemaakt van verschillende laboratoriumapparatuur 
en meetinstrumenten. Naast het uitvoeren van productcontroles ga je ook focus leggen op 
procescontrole op de productievloer. In deze functie ben jij de link-in pin tussen het laboratorium en 
productie en ben je medeverantwoordelijk voor de transitie van Productcontrole naar Procescontrole. In 
deze functie rapporteer je aan de Research & Technology Leader.  

 

 

 

 

Wat wordt er van je verwacht in deze functie?  

Je voert analyses uit, beheert en verwerkt analyseresultaten. In het geval van afwijkende resultaten 
rapporteer je deze en zet je de benodigde acties uit. Daarnaast neem je actief deel aan verschillende 
(verbeter)projecten en audits.  

https://www.tencategrass.com/


 

Je hoofdtaken: 

- Voorbereiden en uitvoeren van Quality Control analyses met behulp van bestaande en nieuwe  
testmethoden; 

- Het rapporteren en toelichten van analyseresultaten en statistische gegevens aan R&D, inkoop 
en productie; 

- Aanbevelen en implementeren van verbeteringen aan het kwaliteitssysteem die resulteren in 
betere kwaliteitsprestaties, hogere klanttevredenheid en kostenverlaging;  

- Analyseren van bronoorzaken van klachten van de markt;  
- Uitvoeren van trendanalyse op basis van de beschikbare data; 
- Beheren van documentatie als testmethodes, specificaties, standaarden, kwaliteitsinformatie; 
- Opzetten van OCAP procedures in het laboratorium en binnen productie;  
- Troubleshooting bij kwaliteitsproblemen in productie; 
- Begeleiden van stagiaires.  

 

Functie-eisen  

- HBO of MBO-4  met enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;  
- Opleiding in bijvoorbeeld, Laboratorium, Chemische Technology, Textielkunde of Technische 

bedrijfskunde; 
- Beschikt over de volgende TenCate Grass kerncompetenties: Resultaatgerichtheid, 

ondernemerschap & initiatief en innovatief vermogen; 
- Praktische kennis en ervaring met kwaliteitsstandaarden zoals ISO 9001, kwaliteitscontrole- en 

analysemethodes; 
- Affiniteit met automatiseringstools; 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
- Ervaring met Lean Six Sigma Green Belt is een pré; 
- Pro-actief, analyserend, zelfstandig met een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

Wat bieden we je?  

Een uitdagende baan binnen een dynamische productieomgeving, waar je ruimte krijgt jezelf verder te 
ontwikkelen en geen enkele dag het zelfde is.   

Informatie en solliciteren?  

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en herken je jezelf in het profiel? Kortom 
ben jij degene naar wie we op zoek zijn? Solliciteer dan snel en we zien jouw sollicitatie graag tegemoet. 
Solliciteren kan door een email met een motivatiebrief en cv te sturen aan Anita Maholetti 
(a.maholetti@tencategrass.com). 

 

mailto:a.maholetti@tencategrass.com

