Spread the cycling joy
Basil ontwerpt en verkoopt toonaangevende fietsaccessoires: functionele en fashionable fietstassen, -manden,
-bellen, bevestigingssystemen en overige accessoires.
Het merk Basil staat voor fietsgeluk. Wij zien mensen graag meer en vaker genieten van het fietsen. Want op de fiets
zijn er zoveel geluksmomentjes te beleven. Daarbij is fietsen gezond, goed voor het milieu en maakt zo de wereld
een beetje mooier. Onze trendsettende, stijlvolle en functionele producten maken het mogelijk dat steeds meer
mensen dit (dagelijkse) fietsgeluk ervaren. Want kleine geluksmomenten blijken later de grootste te zijn. ‘Spread the
cycling joy’ noemen wij dat!
Wij zijn op zoek naar een:
Quality Engineer
Uitgroeiend tot Productmanager
Technisch – oplossingsgericht – kwaliteit – productmanagement
Als Quality Engineer binnen Basil ga je invulling geven aan het kwaliteitsplan met als doel om de kwaliteit binnen
Basil en haar producenten verder te optimaliseren. Hierdoor kan Basil de volgende stap zetten om de groeiambities
te realiseren; daar hebben we jou voor nodig! Het is de bedoeling om in de toekomst het kwaliteitsbeheer te
combineren met een functie als Productmanager waarbij je je voornamelijk bezig gaat houden met de ontwikkeling
van onze bestaande en nieuwe metalen/kunststof producten.
Wat zijn jouw taken?
•
Functioneren als technische Quality Control vraagbaak, ons “QC geweten”;
•
Vanuit QC input geven bij het opstellen van briefings van nieuwe producten;
•
Antwoord geven op de vraag: wat is kwaliteit? En wat betekent het voor ons merk?
•
Verder uitbouwen van het Kwaliteitsplan en zorgen dat dit binnen Basil wordt doorgevoerd;
•
Proactief volgen van ontwikkelingen inzake kwaliteit en regelgeving; je onderhoudt verder contact met
leveranciers over controles en verbeteringen om zo de productkwaliteit te optimaliseren;
•
Je adviseert aan de Productmanagers en Collectiemanager hoe nieuwe en bestaande producten verbeterd
en slimmer ontworpen/geproduceerd kunnen worden;
•
Samples, prototypen en producten (incl. retouren) testen, beoordelen en rapporteren;
•
Vertalen van review-analyses van onze Consumer Insights Specialist en testresultaten naar concrete
verbetervoorstellen;
•
Op termijn aanvullende taken als Productmanager waarbij je direct betrokken bent bij het vertalen van de
door Basil ontwerpen naar maakbaarheid; van ontwikkelfase naar massaproductie.
Wie ben jij?
•
Een commerciële Engineer met HBO werk- en denkniveau (techniek/engineering) met minimaal 5 jaar
aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie;
•
Je hebt materiaalkennis van kunststof en metaal;
•
Je hebt ervaring met kwaliteitsprocedures en ISO-normeringen van consumentenproducten;
•
Je kunt testen analyseren en vertalen naar verbetervoorstellen;
•
Kennis van SolidWorks is een pre;
•
Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift;
•
Je bent kritisch en denkt mee in oplossingen;
•
Je werkt planmatig en georganiseerd;
•
Liefde voor fietsen is een pré.
Wat bieden wij?
Naast een prima salaris etc. bieden wij je:
•
•
•
•
•
•
•

Ruimte om te groeien en te bouwen aan het succes van Basil;
Een platte, informele structuur met ruimte voor nieuwe initiatieven, ideeën en waarbij je direct met je collega’s
kunt sparren;
Uitdagend werk om helemaal in op te gaan;
Een database met testen en productreviews met oneindige rapportagemogelijkheden;
Een testlab met o.a.: een speciaal voor Basil ontwikkelde professionele testmachine voor dynamische
en statistische testen, een forse zoutspraymachine, UV testbank, een hoop gewichten en allerlei ander spul
om producten stuk te maken;
Een douche, omdat we graag zien dat je op de fiets naar je werk komt…
Goede koffie (en thee).

Interesse?
Solliciteer dan door je CV en motivatiebrief uiterlijk 30 augustus te sturen naar hr@basil.nl. Heb je vragen of
wil je eerst meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Vincent Persoon (Manager Producten) via (+31)
0315 632 222.

