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Vacature; QC/Welding Engineer - Projects 

De functie 

Als QC/Welding Engineer - Projects bij Weldmij ben je enerzijds werkzaam in een projectteam en 

anderzijds ben je ook veel zelfstandig aan het werk. Binnen Weldmij richten we ons op de 

ondersteuning van de staal- en aluminium verwerkende industrie met betrekking tot alle 

voorkomende kwaliteit technische aspecten. Het team richt zich voornamelijk op de volgende 

industriële sectoren: oil & gas, chemische-petrochemische- en farmaceutische industrie, defensie, 

tank- en apparatenbouw. De medewerkers verrichten werkzaamheden in zowel de engineerings-, 

uitvoerings- als opleverfase opererende vanuit zowel standplaats Drachten als (project) locatie 

opdrachtgever.  

 

Als QC/Welding Engineer - Projects stel je i.s.m. de opdrachtgever kwaliteitsborgingprogramma’s op 

teneinde de productkwaliteit die in de projectspecificatie gevraagd is te realiseren. Je treedt op als 

kennisleverancier voor je collega’s en voor opdrachtgevers tijdens de uitvoeringsfase van projecten. 

Daarnaast zal je de kwaliteitsborgingprogramma’s zelfstandig dan wel in teamverband in uitvoering 

brengen. 

Hieronder een opsomming van de veelvuldig voorkomende werkzaamheden; 

 Het opstellen en controleren van diverse kwaliteit en lastechnische gerelateerde documentatie; 

 Ontwikkelt QA/QC richtlijnen voor materialen, fabricatie en constructie, weet de juiste 

proceskeuzes te maken en te onderbouwen; 

 Ontwerpt werkinstructies; 

 Geeft praktische feedback en advies aangaande diverse las en kwaliteits onderwerpen;  

 Zorgt ervoor dat de as-built documentatie tijdig is afgewerkt en is ondertekend door alle 

betrokken partijen. 

 

Je bent proactief en pragmatisch technisch uitvoerend, zodat de opdrachtgever zich ontzorgt voelt 

tijdens de realisatie van het project. Je bent in staat mee te denken met je opdrachtgevers, zonder 

het belang van Weldmij uit het oog te verliezen. Je speelt flexibel in op diverse situaties en bent 

creatief in de oplossingen die je aandraagt. Je kan de zaken helder formuleren en hierin ben je 

motiverend en overtuigend. Je kan de brug slaan tussen de praktijk en de theorie en hierin ben je 

doel- en oplossingsgericht.   

Je kan goed prioriteiten stellen en voert uit wat is voorgeschreven. Hierin ga je behoudend te werk, 

enerzijds door je contactuele vaardigheden en anderzijds door je planningsvaardigheden.  

 

Je profiel 

Om voor de functie QC/Welding Engineer - Projects in aanmerking te komen voldoe je aan 

onderstaand profiel: 

 Je hebt een afgeronde (technische) MBO of HBO opleiding en bent in het bezit van een IWT of 

IWE diploma incl. VTW-2 en VCA certificaat; 

 Affiniteit met de lastechniek; 

 Ervaring in het opstellen van ITP’s, Las- en NDO-plannen, enz.; 

 Ervaring in het uitvoeren van lasinspectie, documenttoetsing, toezichthouding; 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 

 Je bent flexibel aangaande je werkuren en de locaties waar gewerkt moet worden; 

 Je beschikt over Rijbewijs B; 

 Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift. 
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Competenties 
 Je bent resultaatgericht/ondernemend en beschikt over praktisch inzicht; 

 Communicatief vaardig en gesprekspartner op verschillende niveaus; 

 Je bent instaat om zelfstandig je werkzaamheden te plannen en te organiseren; 

 Je beschikt over een sterk analytisch vermogen; 

 Je beschikt over sterke administratieve vaardigheden en kan helder rapporteren; 

 Je bent zelfredzaam en je kunt omgaan met veranderingen; 

 Je bent een motivator en teamspeler. 

 

Over Weldmij 

Weldmij is een onafhankelijk consultancy bureau welke zich richt op de ondersteuning van de 

staal- en aluminium verwerkende industrie met betrekking tot alle voorkomende kwaliteitsaspecten. 

Wij bieden een breed scala in ondersteuning en diensten voor vele industriële sectoren en voeren de 

werkzaamheden uit vanuit drie Business Units t.w.;  

 Afdeling Projects voor de detachering van technisch personeel, advies en ondersteuning op 

locatie. 

 Afdeling Consultancy voor kwaliteit gerelateerde uitdagingen en implementatie trajecten.  

 Afdeling Lascertificering voor handvaardigheidstrainingen, lassers- en lasmethodekwalificaties. 

 Afdeling Opleidingen welke NIL geaccrediteerd is en o.a. de opleidingen IWI-C, IWT verzorgd.  

 

Weldmij onderhoudt vele contacten met de metaalbranche. Wij leveren docenten aan de Metaal 

Unie, zijn betrokken bij de NIL-examencommissies en hebben nauwe banden met certificerende 

instanties en NoBo’s. Wij zijn EN-ISO 9001 en NEN 4400-1 gecertificeerd. Tevens zijn wij VCA* 

2008/5.1 gecertificeerd om onze opdrachtgevers op locatie te kunnen ondersteunen.  

 

Binnen de onderneming heerst een informele sfeer waar collega’s in een hecht teamverband 

samenwerken. 

 

Wat biedt Weldmij 

 Een veelzijdige, uitdagende fulltime baan met uitzicht op vast dienstverband; 

 Een team collega’s die jou mede ondersteunen in het zoeken naar oplossingen; 

 Een informele werkomgeving waar jou mening meetelt;  

 Goede trainings- en opleidingsmogelijkheden; 

 Een passend salaris; 

 Auto van de zaak. 

 

Sollicitatieprocedure 

 Zie jij jezelf in bovenstaand profiel en competenties, stuur dan je motivatie en CV, je kunt deze 

richten aan Janine van Beckhoven-Olthuis, Office Manager (j.vanbeckhoven@weldmij.com). De 

sluitingsdatum van deze vacature is 28-02-2017.  


