
 
 

 
 

 

 
Quality Engineer 
Fulltime  

 

Onze organisatie  
M&G Group staat in de top 10 van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is 

internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. In de afgelopen tien jaar is 

M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit 12 vestigingen met ruim 1.200 

medewerkers en een omzet van ca. € 220 miljoen. De producten worden vervaardigd in eigen moderne 
productiefaciliteiten. 

 

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een Quality Engineer met als standplaats Groningen.  

 

Omschrijving 
Als Quality Engineer ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing- en verbetering van de producten en 

processen binnen de organisatie teneinde het productie- en verkoopproces maximaal te faciliteren. Je neemt 

deel in multidisciplinaire projecten op het terrein van product- en procesontwikkeling. Daarbij werk je conform 

de hiervoor geldende normen, regelgeving en specifieke wensen van de klant. Daarnaast lever je een bijdrage 

aan het verder professionaliseren van de kwaliteitsafdeling en ben je verantwoordelijk voor het voor het 

begeleiden en voorbereiden  van (interne en externe)  audits 

 

Wat vragen wij? 
 Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau (werktuigbouwkunde is een pre) en hebt gedegen ervaring in 

de maakindustrie 

 Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede beheersing van 

de Nederlandse en Engelse  taal in woord en geschrift 

 Je bent resultaatgericht en je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

 Je bent initiatiefrijk en een echte aanpakker die over een flinke dosis daadkracht beschikt 

 Je hebt een flexibele werkhouding 

 Je bent in staat problemen te herkennen, te analyseren en in staat hiervoor praktische oplossingen te bedenken. 

 Je bent bekend met continu verbetertechnieken (o.a. LEAN), kwaliteitsmethodieken en kwaliteitssystemen (FMEA, 

8D e.a.) en je bent in staat deze toe te passen  

 Je bent in staat om opgeloste problemen op een goede manier te  evalueren en dit te rapporteren aan de QESH-

manager en andere  stakeholders. 

 

Informatie en sollicitatie 
De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaats. 

Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, HRM Adviseur, r.nicolai@mg-group.com .   

Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Ria Moorlag, QESH 

Manager, r.moorlag@mg-flues.com . 

De sluitingsdatum is 15 maart. 
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