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Actuator Technology Company B.V. (ATC)
Zoeterwoude
Project & Quality Control Engineer (M/V), full time (40 uur)
per direct

Bedrijfsprofiel:
In de wereldwijde olie- en gasmarkt is Actuator Technology Company (ATC) een innovatief en
dynamisch bedrijf dat pneumatische en hydraulische aandrijvingen ontwerpt en fabriceert voor de
besturing van afsluiters. Daarbij richten wij ons met name op de offshore industrie en subsea
toepassingen t/m 3 km water diepte.
ATC opereert internationaal; vrijwel al onze klanten zijn buitenlandse bedrijven en eindgebruikers.
Daarnaast hebben wij vertegenwoordigingen in de USA, Brazilië, het Midden Oosten, het Verre
Oosten en in Australië. Het hoofdkantoor, waar jij komt te werken, is gevestigd in Zoeterwoude.
Wij hechten veel belang aan een goede werksfeer en verwachten van onze mensen een
pragmatische, flexibele aanpak en een hoge mate van zelfwerkzaamheid. Onze bedrijfscultuur is
informeel.
De functie:
Een leuke gecombineerd functie met ruimte voor eigen inbreng waar jij de belangrijke spil bent
binnen de uitvoering van projecten. Je bent het eerste aanspreekpunt voor interne en externe
kwaliteitszaken. Eén van de kerntaken zijn het monitoren, begeleiden en verbeteren van de kwaliteit
van inspecties en (uitgangs) controles binnen de projecten. Je bent nauwkeurig als het gaat om de
juiste verwerking en controle van materiaal certificaten, test certificaten, las documentatie en NDE
documentatie.
Je zorgt voor een structurele oplossing door tijdig te signaleren, analyseren en neemt maatregelen.
Als onderdeel van ons team lever je een professionele bijdrage aan het realiseren van het
kwaliteitsbeleid.
Echter is dit een onderdeel van deze functie. Andere werkzaamheden zijn o.a.:

Ondersteuning bieden binnen de projectenafdeling. Hierbij werk je samen met de Project
Engineers en waar mogelijk handel je zelf (deel)projecten af.

Het borgen van design codes en standards (zoals ATEX, ISO, PED en API) binnen projecten
op basis van de gestelde requirements

Het uitvoeren van de kwaliteitscontrole bij binnenkomst van goederen volgens de gestelde
eisen

Het naleven van de juiste uitvoering van het quality plan binnen projecten
Je staat er natuurlijk niet alleen voor! Je zult ook samenwerken met andere afdelingen binnen ATC
zoals engineering en assemblage; vooral om de juiste informatie te verzamelen, te documenteren en
te communiceren.
Kortom: een veelomvattende en interessante functie in een groeiend bedrijf, waarin jouw
verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot kwaliteit van groot belang is en kan bijdragen tot het
succes van ATC!

Actuator Technology Company B.V.
Energieweg 28
2382 NK Zoeterwoude, The Netherlands

T +31 (0)88 0551100
Chamber of Commerce: 28094787

E hr@atc-actuators.com
W www.atc-actuators.com

Kenmerken

Een afgeronde mbo+ / hbo - opleiding Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar;

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie;

Affiniteit met pneumatiek en hydrauliek;
Functie-Eisen

Je bezit kennis van lastechnieken, NDO technieken en inspectietechnieken.

Je bezit kennis van materiaal normen.

Bekend met wettelijke regelgeving en kwaliteitssystemen.

Goede communicatieve en contactuele vaardigheden;

Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Arbeidsvoorwaarden
Gezien de aard en de ontwikkeling die ons bedrijf doormaakt, krijg je de ruimte en de vrijheid je
verder te ontwikkelen en een belangrijke bijdrage te leveren in een commercieel technische,
kwalitatief hoogstaande en vooral internationale B-to-B-omgeving.
Wij hechten belang aan een goede werksfeer en verwachten van onze medewerkers een
pragmatische, flexibele aanpak en een hoge mate van zelfwerkzaamheid. De bedrijfscultuur is
informeel; wij bieden een passend arbeidsvoorwaardelijk pakket.
Ben je op zoek naar een verantwoordelijke en uitdagende baan in een internationale omgeving, waar
je doorgroeimogelijkheden hebt en teamspirit centraal staan, dan ben jij de persoon die we zoeken!
Interesse?
Bij vragen kun je contact opnemen met de afdeling HR, tel. 088-0551181. Je kunt ook direct
solliciteren; stuur je motivatie met CV naar: hr@atc-actuators.com. We nodigen je van harte uit!
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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