VACATURE

Medewerker
Keuringen / Kalibraties
Ben jij een zelfstandige en proactieve buitendienst medewerker die van korte lijnen en
een informele werkomgeving houdt? Wil jij je vaardigheden inzetten om een innovatief
technisch bedrijf in binnen- en buitenland op de kaart te zetten?
Maak dan eens kennis met NMi!
WAT GA JE DOEN
Als allround medewerker Keuringen / Kalibraties verricht je keuringen op locatie bij klanten veelal in het
zuiden van het land en in België. De meeste keuringen voer je uit op weegapparatuur aangevuld met
politiemeetmiddelen en APK-steekproef controles. Tijdens de keuring voer je metingen uit en analyseert
de resultaten aan de gestelde normen. De kalibratie resultaten leg je vervolgens vast conform geldende
procedures en verwerkt deze in een meetrapport/certificaat.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU
Je hebt een afgeronde technische mbo-opleiding en ervaring met metingen. Om de normeisen te kunnen
interpreteren, heb je een goed analytisch vermogen nodig.
Voor de functie medewerker Keuringen/ Kalibraties zoeken we iemand die inventief en
oplossingsgericht is in zijn werk. In deze functie stel je de klant centraal en kun je goed zelfstandig
werken. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Frans en/of Duits is een
pré.
Je bent woonachtig in de regio Zuid-Nederland/België en in het bezit van rijbewijs B. Verder ben je in het
bezit van een geldig VCA-certificaat en als je in dienst komt vragen we je om een originele verklaring
omtrent gedrag (VOG) .

WAT MAG JE VAN NMI VERWACHTEN
NMi is service- en klantgerichte organisatie waar techniek de boventoon voert. Je krijgt betrokken en
gemotiveerde collega’s en de ruimte om je ideeën en initiatieven te verwezenlijken. Je krijgt de
beschikking over een bedrijfsbus ingericht met moderne apparatuur om je werk zo efficiënt mogelijk uit
te voeren. Daarnaast bieden we je ondersteuning om vakinhoudelijk en op persoonlijk vlak te groeien.
Hierdoor kun je indien gewenst ook doorgroeien tot lead auditor.

INTERESSE?

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Arjan Termaat, Teamleider Keuringen
T:06-13768320.
Voor vragen over de procedure kan je bellen met Lisanne Beijsens T: 06-13716933.
Je sollicitatie kan je sturen naar sollicitaties@nmi.nl. We verwachten naast je cv ook een motivatie te ontvangen.
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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