
INTERIM QUALITY PROFESSIONAL

Het verhaal van Dominique

In 'mijn werk als Quality professional' vertelt Dominique meer over haar
werkzaamheden als interim kracht bij haar vorige opdrachtgever



In mijn rol als QA/QC medewerkster voerde ik onder andere dagelijkse werkzaamheden uit zoals:
-       Het nemen van beslissingen bij afwijkingen bij ontvangst en/of tijdens productie;
-       Het uitvoeren van controles en het bewaken van de voortgang hierop;
-       Het uitvoeren van RCA’s bij consumentenklachten en het formuleren van antwoorden die door Sales Support
kunnen worden doorgezet richting de consument;
-       Het verbeteren van het verificatieschema en het opvolgen hiervan;
-       Het opzetten van een systematiek om de specificaties te updaten en het uitvoeren hiervan;

Daarnaast verwachtte Stegeman in maart 2020 een BRC/IFS audit. Hierbij was ik onderdeel van het kernteam om
verbeteringen door te voeren en ervoor te zorgen dat het bedrijf in zijn geheel klaar was voor deze audit. Voorbeelden
van deze werkzaamheden zijn:
-       Samen met de kwaliteitsmanager en een andere QA medewerkster heb ik alle stroomdiagrammen en
gevarenanalyses herzien;
-       Samen met een andere QA medewerkster ervoor gezorgd dat werkinstructies en procedures up to date waren
en of er geen verouderde versies op de vloer aanwezig waren.

Mijn werk als Quality professional
Sinds september 2019 ben ik als interim Quality professional aan het werk bij Stegeman. Hier
vervul ik de rol van QA/QC medewerkster. In dit stuk geef ik een kijkje in de taken en
verantwoordelijkheden die ik in deze functie had en deel ik mijn ervaringen.

QA/QC medewerkster
In september 2019 had Stegeman behoefte aan extra versterking van het QA/QC team. Zo kwamen Yor-in en
Stegeman in gesprek en werd ik de versterking. Ik ging meedraaien als volwaardig QA/QC medewerkster in het team.

Mijn werkzaamheden

''Het is belangrijk om een connectie met mensen op te bouwen, als je
dingen wil veranderen.''

d.bombeeck@yor-in.nl 

Mijn ervaringen
In mijn rol als QA/QC medewerkster heb ik mij altijd volwaardig onderdeel van het team gevoeld. Ik heb het bedrijf
zeer goed leren kennen en had een goede connectie met de vloer. Dit is iets wat ik altijd erg leuk vind. Ik ben ervan
overtuigd dat je op die manier ook een goede samenwerking opbouwt en je samen veel gedaan krijgt. 

Mijn grootste leerpunt uit deze opdracht is dat het belangrijk is om een connectie met mensen op te bouwen om
dingen te kunnen veranderen.


