Bedrijf
Locatie
Functie

: Actuator Technology Company B.V. (ATC)
: Zoeterwoude
: Quality Engineer (fulltime)

Functieomschrijving Quality Engineer
Als Quality Control Engineer ben je een belangrijke spil binnen de uitvoering van projecten.
Het monitoren, begeleiden, uitvoeren van inspecties en uitgangscontroles behoren tot de kerntaken.
Tezamen met een juiste verwerking en controle van materiaal certificaten, test certificaten, las
documentatie en NDE documentatie.
Verder valt hieronder ook:

Het borgen van design codes en standards (zoals ATEX, ISO, PED en API) binnen projecten
op basis van de gestelde eisen

Kwaliteitscontrole bij binnenkomst goederen volgens de gestelde eisen

Juiste uitvoering en naleving van het quality plan binnen projecten

Input geven aan de afdelingen sales of project met betrekking tot de kwaliteitsaspecten van
de quote en/of order
Kortom: een veelomvattende en interessante functie in een groeiend bedrijf, waarin jouw
verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot kwaliteit van groot belang is en kan bijdragen tot
het succes van ATC!
Kenmerken

Een afgeronde MBO+ / HBO - opleiding werktuigbouwkunde of vergelijkbaar

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie

Affiniteit met pneumatiek en hydrauliek

Gestructureerd en nauwkeurig werken
Functie-Eisen

Je bezit kennis van lastechnieken, NDO technieken en inspectietechnieken

Je bezit kennis van materiaal normen

Bekend met wettelijke regelgeving en kwaliteitssystemen

Goede communicatieve en contactuele vaardigheden

Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Bedrijfsprofiel
Actuator Technology Company BV (ATC), ontstaan in 2003 was de eerste actuator leverancier met
het principe van een “helical slot” in het actuator design. Dit design resulteerde in een zeer compact
en betrouwbare actuator die in veel applicaties wordt toegepast waarin een ruimte gebrek is zoals
bijvoorbeeld kritische veiligheidstoepassingen als ook grootschalige projecten met on/off afsluiters
in service situaties.
Wij ondersteunen contractors en eind klanten in de upstream, subsea oil en gas industry in het
optimalisatie proces tijdens FEED, ontwerp- en contract fase. Waar van toepassing, ruimte en
gewichtsbesparingen kunnen worden gerealiseerd en de total cost of ownership (TCO) kan worden
gereduceerd door middel van een betrouwbare compacte aandrijving.
Onze toegevoegde waarde is gebaseerd op drie kernwaardes:
1. Ruimte en gewichtsbesparingen door middel van een geoptimaliseerd actuator ontwerp
2. Betrouwbaarheid, resulterend in gereduceerde TCO en verbeterde veiligheid
3. Een flexibele instellingen en een hoog service niveau

Actuator Technology Company B.V.
Energieweg 28
2382 NK Zoeterwoude, The Netherlands

T +31 (0)88 0551100
Chamber of Commerce: 28094787

E hr@atc-actuators.com
W www.atc-actuators.com

Samenvattend levert ATC een complete mix van ¼ turn – pneumatische of hydraulische – compact
actuators voor afsluiters in diversen toepassingen, zowel upstream, subsea en topsides, als ook in
toepassingen op offshore productie faciliteiten – zowel gefixeerd als drijvend.
Arbeidsvoorwaarden
Gezien de aard en de ontwikkeling die ons bedrijf doormaakt, krijg je de ruimte en de vrijheid je
verder te ontwikkelen en een belangrijke bijdrage te leveren in een commercieel technische,
kwalitatief hoogstaande en vooral internationale B-to-B-omgeving.
Wij hechten belang aan een goede werksfeer en verwachten van onze medewerkers een
pragmatische, flexibele aanpak en een hoge mate van zelfwerkzaamheid. De bedrijfscultuur is
informeel; wij bieden een passend arbeidsvoorwaardelijk pakket.
Ben je op zoek naar een verantwoordelijke en uitdagende baan in een internationale omgeving, waar
je doorgroeimogelijkheden hebt en teamspirit centraal staan, dan ben jij de persoon die we zoeken!
Interesse?
Bij vragen kun je contact opnemen met de afdeling HR, tel. 088-0551100. Je kunt ook direct
solliciteren; stuur je motivatie met CV naar: hr@atc-actuators.com. We nodigen je van harte uit!

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

