Heb jij een scherp oog voor kwaliteit? Kom dan bij ons werken als Kwaliteitsmedewerker
(40 uur per week)!
In deze functie kijk je steeds met jouw kritische blik naar onze producten; foto’s,
houtproducten, funproducten, canvassen en posters. Je controleert of de producten voldoen
aan onze kwaliteitseisen en ook help je mee om de kwaliteit van de processen te waarborgen.
In deze functie:
• ben je gefocust op de kwaliteit van onze producten (foto’s en andere producten)
• geef je afwijkingen door aan de betreffende afdeling/collega en indien mogelijk stuur
je zelf bij
• zorg je voor een goed kwaliteitscontroleproces
• in overleg met de desbetreffende leidinggevende zet je verbeteringen voor het
productieproces uit
• stel je rapporten op over de kwaliteit van de producten en het proces
• ben je de verbindende collega tussen verschillende afdelingen
Jij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hebt een scherp oog voor detail, kleur en scherpte
kunt goed werken met de computer en software (nl. photoshop, lightroom, MS-office)
kunt op een prettige manier je boodschap overbrengen naar je collega’s
geeft geen leiding, maar stuurt wel bij
werkt zelfstandig, maar je kunt ook in teamverband werken
kunt goed plannen en organiseren en overzicht houden
beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
hebt technisch inzicht
kennis van (foto)printers en computers is een pré

Wij bieden:
• de mogelijkheid om deze functie vorm te geven in een ons enthousiaste team
• een vaste baan voor 40 uur per week (verdeeld over 5 dagen). Thuiswerken is niet
mogelijk in deze functie
• uitzicht op een vaste aanstelling
• een marktconform salaris (€ 2.200 – € 2.400 bruto per maand o.b.v. fulltime
dienstverband)
• tenminste 2,5 week vrij in de zomervakantie en 2 weken in de kerstvakantie
• deelname aan de pensioenregeling van Foto Koch
• reiskostenvergoeding
• gezellige personeelsuitjes, zoals het zomerfeest en de kerstborrel
Wie zijn wij?
Wij zijn een familiebedrijf met 90 jaar ervaring in het maken van spontane schoolfoto’s van
basis- en middelbare schoolkinderen. Voor de beste schoolfoto’s zoeken onze
schoolfotografen elke dag weer naar een klik met de kinderen. Via een online-bestelservice
zijn de foto’s eenvoudig te bestellen en kunnen wij ook andere producten met de foto’s
maken, zoals vergrotingen op hout of canvas, bekers, e.d. Met ons enthousiaste team
verzorgen wij alles in eigen beheer.
Interesse?
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Debby Welgraven
(HR Manager) op telefoonnummer 035 – 538 4114.

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en CV
naar werkenbij@fotokoch.nl t.a.v. Debby Welgraven, HR Manager.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

