VACATURE

Approval expert
Ben jij een gedreven Approval expert die van korte lijnen en een informele
cultuur houdt? Wil jij werken met hoogstaande technologieën voor klanten
in binnen- en buitenland?
Maak dan kennis met NMi!
WAT GA JE DOEN
Als Approval expert onderzoek je meetinstrumenten voor internationale fabrikanten die
graag een (wereldwijde) certificering willen. Samen met een team van collega’s ben je
verantwoordelijk voor deze typeonderzoeken. De uitkomsten leg je vast in een aanbeveling
of testrapportage. Jouw onderzoeken kunnen leiden tot nationale of internationale
toelating van het meetinstrument op basis van regelgeving, inclusief bijbehorende
interpretaties (Metrologiewet, MID, Welmec, OIML, IEC etc.).
Daarnaast evalueer je kwaliteitsmanagementsystemen door middel van audits bij klanten
in binnen- en buitenland. Je hebt intensief contact met je klanten en zorgt ervoor dat je
ze naar volle tevredenheid over de projectstatus informeert. Een mentor begeleidt je in
deze afwisselende en kennisintensieve rol zodat je na verloop van tijd samen met je team
verantwoordelijk wordt voor meerdere, gelijktijdig lopende, projecten.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU
Je hebt een afgeronde technische opleiding op HBO niveau, bij voorkeur op het gebied van
elektrotechniek of natuurkunde. Je kunt testen opzetten en uitvoeren in onze laboratoria.
Je evalueert de testgegevens en maakt er een eindbeoordeling van. Verder weet je wat
er bij een klant leeft en speel je daar actief op in. Je vindt het leuk om je in de techniek te
verdiepen en vakkennis te delen, niet alleen met je collega’s maar ook op (inter)nationale
bijeenkomsten. Je bent regelmatig op pad voor testprojecten en advieswerkzaamheden.
10 tot 20% van de tijd zal dat voor buitenlandse klanten zijn. Je bent er trots op dat je NMi
kunt vertegenwoordigen als wereldwijd erkende organisatie.

WAT MAG JE VAN JE WERKOMGEVING VERWACHTEN
NMi is een klantgerichte organisatie waar techniek en service de boventoon voeren. Je
collega’s zijn betrokken en gemotiveerd en geven je de ruimte om je ideeën en initiatieven
te verwezenlijken. Daarnaast bieden we je ondersteuning om vakinhoudelijk en op
persoonlijk vlak te groeien.

INTERESSE?
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet op sollicitaties@nmi.nl. Wij nemen daarna zo
snel mogelijk contact met je op. Indien je vragen hebt over deze functie, kun je bellen met
Mathijs van Zuijlen, Manager Operations, op 088 636 23 32. Meer informatie over NMi vind
je op www.nmi.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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