Quality Inspector
Brady Zele is op zoek naar een gemotiveerde Quality Inspector. Ben je energiek en weet je met jouw
accuratesse de kwaliteiten te bewaken? Dan ben jij degene die wij zoeken!
Wat je doet
Samen met 3 andere collega’s vorm je het Quality Assurance Team en jullie rapporteren aan het Head of
Engineering, Lab, Solutions and Quality Assurance.
Een greep uit je takenpakket:
 Klachtenonderzoek is niet alleen een ideale manier om vertrouwd te raken met de Brady producten
maar is ook een essentieel onderdeel van je job. Je tracht de oorzaak van de klachten te achterhalen en
neemt de nodige acties om die op te lossen en te vermijden in de toekomst.
 Je voert kwaliteitscontroles uit op goederen in de verschillende fases van het logistieke proces
(inkomende/uitgaande goederen, voorraad, retourzendingen,...).
 Je voert diverse metingen uit en analyseert en interpreteert deze. Je schat hierbij in of afwijkingen ten
opzichte van de norm nog toelaatbaar zijn.
 Je begeleidt verbeteringsprojecten.
Wie je bent
Je bent pragmatisch, communicatief (zowel Nederlands als Engels!) en analytisch en weet als geen ander hoe je
met alle disciplines binnen de organisatie moet schakelen alsook met externe partijen (klanten, leveranciers
etc). Om afwijkende zaken helder te krijgen, ben je in staat goed te luisteren en door te vragen zodat je over de
juiste informatie beschikt. Het is voor jou dan ook vanzelfsprekend dat je op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen van je vakgebied. Je weet gestructureerd te werken en bent precies bij het uitvoeren van
kwaliteitscontroles. Jij neemt initiatief, weet de rust te bewaren en juiste prioriteiten te stellen.
Verder vragen we:




Een Bachelor-diploma in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring;
Werkervaring in een productieomgeving en minstens 2 jaar concrete ervaring in een vergelijkbare
functie;
Dat je full time beschikbaar bent en op redelijke reisafstand van Zele woont.

Ons aanbod
Wij bieden een zeer gedreven werkomgeving in een organisatie die groot genoeg is om je te kunnen
ontwikkelen, maar ook zeker klein genoeg om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. Je krijgt alle ruimte
om invulling te geven aan het nemen van initiatief en je persoonlijke ontwikkeling. Brady is financieel gezond
en dat maakt dat we gericht kunnen en blijven investeren in een betere toekomst. We bieden je een uitstekend
loon, passend bij jouw kennis, ervaring en capaciteiten.
Dankzij de Brady Wegwijzers is er ook ruime aandacht voor wellbeing en een flinke portie fun op de werklvloer!
Interessant?

www.bradyeurope.com

Voor meer informatie kan je bellen naar +32 52 45.78.81. Voldoe je aan bovenstaand profiel en ben je
geïnteresseerd in een informele, betrokken en prettige werksfeer? Dan zien we graag je CV en motivatie
tegemoet op jobszele@bradycorp.com
Niet gevonden wat je zoekt? Bekijk ook onze jobsite: wegwijzers.brady.be
Over ons
Brady is één van de grootste werkgevers in Zele. Elke dag geven ruim 260 medewerkers hier het beste van
zichzelf. Wereldwijd werken er 6.500 mensen bij Brady. Onze hoofdzetel bevindt zich in de US, waar het bedrijf
meer dan 100 jaar geleden werd opgericht. Brady maakt en levert totaaloplossingen voor het identificeren en
beveiligen van mensen, producten en plaatsen. Ook al merk je ons niet op, we zijn overal aanwezig. De
mondmaskers, plexi-wanden en vloermarkeringen die ervoor zorgen dat je winkel- of restaurantbezoek coronaproof verloopt, check! We hebben een passie voor onze producten en dat merk je aan de energie die mensen
laten zien in het bedrijf. Onze collega’s krijgen kansen maar moeten deze wel benutten. Brady schept een
omgeving waar opleiding en ruimte voor persoonlijke groei sterk worden gestimuleerd. Informeel maar wel
met het bedrijfsresultaat voor ogen, performance matters! We waarderen onze collega’s voor goede prestaties
en werken op een constructieve manier aan het verbeteren ervan. Direct communicerend en sociaal
betrokken. Eigen initiatief wordt gewaardeerd. Het liefst met ideeën die vernieuwend en eigenzinnig zijn. Op
deze manier krijgt iedere collega invloed op de groei van Brady en dat is wat we graag willen.
Wil je meer weten over wat onze mensen bij Brady doen? Volg ons via Linkedin ( Brady Europe, Middle-East
& Africa en Transposafe – Brady BV) of Instragram (Brady Zele) en via #bradyproud #bradywegwijzers!
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