
 

 
 
 
Nedupack is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van 
kunststof halffabricaten die voor onze klanten verwerkt worden tot 
eindproduct zoals interieurs, blisters, displays, trays, etc. Dit gebeurt 
d.m.v. het procedé vacuümvormen. Er werken ±75 mensen bij Nedupack. 
Bezoek onze website; www.nedupack.nl. 
 
Nedupack is in de laatste jaren sterk gegroeid. We bedienen diverse 
markten waaronder consumer, food, pharma en industrial. Wij zijn op 
zoek naar een medewerker m/v die ons team wil komen versterken: 
 
 

Kwaliteitsmedewerker (40uur) 
 

Profiel: 
 
 
 
 
 
Ervaring met CAD / CAM 
 
 
 
Functie inhoud: 
 
 
Nedupack is gecertificeerd voor FSSC22000 en is bezig met de 
implementatie van ISO 9001. Wij zijn op zoek naar iemand die mensen op 
een vriendelijke manier weet te overtuigen en te motiveren. Iemand die 
mensen aan durft te spreken op ongewenst gedrag voor wat betreft 
hygiëne, veiligheid etc. Je houdt je dagelijks bezig met het up-to-date 
houden van het kwaliteits(management)systemen en de daarbij 
behorende documenten. Je ondersteunt de productie afdeling met 
kwaliteitscontroles op het eindproduct. Je doet hygiëne-rondes, helpt 
mee met het uitzoeken van interne en externe klachten en met audits. 
Het kwaliteitsteam bestaat uit een kwaliteitsmanager en de functie 
kwaliteitsmedewerker uit deze vacature.  
Nedupack biedt haar werknemers een goed salaris, een prettige 
werksfeer en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Heb je interesse in deze boeiende baan, kennis en of ervaring in 
soortgelijke functie(s), reageer dan naar het onderstaande emailadres of 
stuur een korte brief met je cv binnen 3 weken naar: 
 
Nedupack Thermoforming B.V. 
T.a.v. afdeling PZ 
Innovatie 3 
6921 RN Duiven 
 
pz@nedupack.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs 
gesteld. 

 Klantgericht 
 Zelfstandigheid 
 Flexibele instelling 
 Enthousiast 
 Service verlenend 
 Team player 
 Goed in Engels in 

woord en geschrift, 
Duits is een pré. 

 Nauwkeurig werken 
 Géén 8 tot 5 mentaliteit 
 Minimaal MBO werk/denk 

niveau 
 Ervaring in soortgelijke 

functie is een pré 
 Kennis van Excel, Word, 

Navision 
 Kennis van HACCP is een 

pré. 
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