
  
 
 

SAM Precision is dé specialist in het verspanen van uiteenlopende materialen. Onze producten vinden hun weg naar 
uiteenlopende high-tech sectoren: medisch, optisch, semiconductor, luchtvaart en voedingsmiddelen. Ons machinepark 

bestaat uit moderne CNC gestuurde machines waarmee wij bemand en onbemand produceren.  

Wij zijn op zoek naar een 

Quality Engineer  

doortastend, met een passie voor meten 

 

Wat houd je functie in? 

• Dagelijks meten / controleren van bewerkte producten; 

• Programmeren van de CMM (Mitutoyo Strato Apex); 

• Meetrapporten en FAI’s opstellen / samenstellen, inclusief benodigde documentatie als COC’s, materiaalcertificaten e.d.; 

• Ingangscontrole uitbesteed werk; 

• Beoordelen van kwaliteitsgerelateerde klachten, uitvoeren analyses, opstellen 8D rapportages en initiëren van korte 
termijn- en structurele oplossingen; 

• Documenteren en analyseren van in- en externe kwaliteitsissues; 

• Initiëren van correctieve en pro-actieve maatregelen ter verbetering van processen, service en producten; 

• Aanspreekpunt voor klanten en toeleveranciers met betrekking tot alle kwaliteit gerelateerde activiteiten; 

• Onderhoud ISO kwaliteitssysteem; 

• Kalibratie van meetgereedschap- en apparatuur. 

 
Wat vragen wij van jou? 
 
Gedegen vakinhoudelijke kennis en ervaring: 

• Je hebt een goede kennis van vorm- en plaatstoleranties en verspanende bewerkingen; 

• Je hebt actuele kennis van meettechnieken;  

• Je hebt ervaring met het programmeren van CMM machines; 

• Het is een sterke pré als je kennis hebt van Mitutoyo CMM, MCOSMOS (incl. CAT1000P en S), MiCAT Planner en 
Inspection Manager; 

• Je hebt kennis van Lean Six Sigma en ervaring met het toepassen van werkwijzen, analyses en rapportages gericht op 
kwaliteitsverbetering, waaronder de 8D-methode, Root Cause Analysis / 5x why en FMEA.  

• Je bent bekend met de ISO 9001 norm;  

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  

• MBO+/HBO werk- en denkniveau in de richting van werktuigbouwkunde / mechatronica; 

• Je hebt ervaring in een soortgelijke functie.  
 
Persoonlijke eigenschappen die aansluiten bij de functie en onze organisatie: 

 

• De volgende karaktereigenschappen zijn op jou van toepassing: zorgvuldig, nauwkeurig, doortastend, tactvol, weerbaar, 
oplossingsgericht, praktisch, productief, doorzetter, flexibel, gemotiveerd en teamplayer;  

• Je bent in staat om met tact anderen aan te spreken op hun werkwijze of resultaat; 

• Je hebt een proactieve houding;  

• Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel;  

• Je bent communicatief en sociaal goed onderlegd; 

• Je bent in staat om zelfstandig te werken; 

• Je denkt in kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen;  

• Je bent stressbestendig en kunt overzicht houden in een hectische omgeving.  



Wat maakt werken als Quality Engineer bij SAM Precision B.V. uitdagend?  

• Dagelijks werk je in een zeer moderne en vooruitstrevende technische omgeving;  

• Je werkt aan zeer uitdagende opdrachten met hoge nauwkeurigheid, toleranties en strakke tijdslimieten;  

• Je hebt de beschikking over de nieuwste meetsystemen en -apparatuur van absolute topkwaliteit; 

• Je bezet een belangrijke positie met veel verantwoordelijkheden en afwisseling;  

• SAM Precision biedt toekomstperspectief: wij kijken altijd vooruit en investeren jaarlijks in onze mensen, systemen en 
machines; 

• Je werkt in een platte organisatie met korte communicatielijnen en informele omgangsvormen, en je bent onderdeel van 
een collegiaal en gedreven team;  

• Wij bieden goede ontplooiingsmogelijkheden en ruimte voor eigen inbreng;   

• Een goede balans tussen werk en privé staat bij ons hoog in het vaandel; 

• Uiteraard bieden wij een marktconform salaris.  

 

Contactgegevens en solliciteren 

Ga jij de uitdaging aan? Solliciteer dan door je CV met motivatie te mailen naar myrle@samprecision.nl. 

 

Heb je vragen over de functie of sollicitatieprocedure neem dan contact op met Myrle Zegers, via telefoonnummer 0485-383425 of 

myrle@samprecision.nl  

 

Reacties worden vertrouwelijk behandeld. 
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