
 

 

 

 

 

 

 

 

Supplier Development Engineer (SDE) FTE 1.0 
Afdeling Total Quality Management (TQM) 

 

 

Ben jij een talent in het opzetten en bewaken van de relatie met toeleveranciers? Zorg jij ervoor dat 

onze kwaliteit niet alleen intern, maar ook extern gewaarborgd wordt? Ben je ondernemend en 

creatief en stopt de audit niet bij de leverancier? 

 

Dan is deze functie iets voor jou! Je focus ligt op het ontwikkelen en verbeteren van de 

leveranciersperformance omtrent kwaliteit en doorlooptijd. De Supplier Development Engineer (SDE) 

heeft kennis van processen in de maakindustrie en is doortastend.  

 

 

Wat ga je doen? 

• Opstellen van product- en procesrequirements, samen met verschillende collega’s , waar 

leveranciers aan moeten voldoen; 

• Beoordelen en analyseren van leveranciers over leverbetrouwbaarheid en kwaliteit; 

• Het oplossen van productie- en kwaliteitsproblemen samen met de leverancier en 

beoordelen van verbetermaatregelen; 

• Analyseren van bestaande procedures en opstellen van nieuwe procedures en werkwijzen 

binnen de afdeling TQM; 

• Participeren in multi-disciplinaire project teams waar je deel van uitmaakt op project basis. In 

deze teams heeft de SDE de verantwoordelijkheid voor de performance van bepaalde 

leveranciers; 

• Periodiek beoordelen de kwaliteit van de producten van toeleveranciers en in geval van 

structurele klachten onderneem je actie door middel van audits en het opstarten/begeleiden 

van verbeterprogramma’s. 

 

 

Wie ben jij? 

• Je hebt werkervaring in een soortgelijke functie en HBO werk- en denkniveau in de richting 

van supply chain management, mechanical engineering, industrial engineering, technische 

bedrijfskunde; 

• Je bent een expert op het gebied van industriële maak- en engineeringsprojecten, 

procesbeheersing van productie omgevingen;  

• Je hebt ervaring op het gebied van het voorbereiden, afnemen en uitwerken van 

leveranciersaudits; 

• Je bent een ondernemend persoon en voor jou stopt de audit niet bij de leverancier;  

• Je bent bekend met het initiëren en aansturen van verbeteringen; 

 



   

 

 

 

 

• Een zelfstandige pionier die niet wacht totdat een vraag of taak bij hem/haar komt. Als 

zelfsturende collega zie je zelf het werk liggen en kan je door jouw ervaring goed omgaan 

met de vrijheid die deze baan biedt; 

• Werken en ervaring hebben met en in de automotive sector is een pré; 

• Ben jij de professional die weet om te gaan met IMDS en daar ook onze leveranciers in mee 

kunt nemen? 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 

 

Wat bieden wij jou? 

 

• Een internationale organisatie met constant oog voor innovatie die volop in ontwikkeling is 

en waar je met ons mee mag bouwen en groeien  

• Een functie voor de lange termijn  

• Samenwerking in een informele, no-nonsense omgeving waar open communicatie de 

boventoon voert  

• Goede arbeidsvoorwaarden en we geven je alle vertrouwen en mogelijkheden om je te 

ontwikkelen 

• Een kleine grote organisatie: klein genoeg voor gezelligheid, korte lijnen en de mogelijkheid 

voor jou om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken en iedereen te kennen. Groot genoeg 

om een belangrijke speler te zijn in de markt en volop aandacht te besteden aan innovatie en 

je persoonlijke ontwikkeling. 

 

 

Ben jij enthousiast geworden van deze vacature en voldoe je aan het profiel? Twijfel dan niet en 

solliciteer bij ons. Wij ontvangen graag jouw motivatie en CV voor deze vacature. Jouw sollicitatie 

kun je sturen naar NLDHumanResources@venturasystems.com  ter attentie van Mirjam Kip, Sr HR 

Advisor. 
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