
Multitubes in Wormerveer is the only producer of plastic tubes in the Benelux. With over 
140 employees and branches in the Netherlands and Belgium, we are one of Europe’s 
market leaders. You will find our products in virtually every hardware store, supermarket, 
drugstore and pharmacy.

Due to rapid and sustained growth, we are looking for a:

QUALITY CONTROLER (M/F)
(Full time/shift work/Intermediate vocational education level)

You will be involved in quality assurance in this dynamic role. Your primary task will be the 
safeguarding of continually high quality of both the tubes and the print.
You will work as part of a close-knit team of 4 employees and will collaborate with colleagues 
from different departments and liaise closely with machine operators.

Your tasks are carried out in 3 shifts:
• Checking production tubes at the start, during, and after the process (incl. decoration).
• Discussing deviations with operators and supervisor (QA Manager).
• Carrying out incoming inspections of raw materials and secondary materials.
• Acting as a linchpin in terms of compliance with QHSE policy by conducting various hygiene 

and safety inspections.

In addition to intermediate vocational qualifications as a minimum, we require:
• Some experience in the area of quality or quality control (an advantage).
• A healthy attitude to work (essential).
• Proficiency in the Dutch or English language (or both).
• A keen eye for detail, a desire to strive for the perfect end result.
…and someone who
• Is able to get along well with colleagues and has excellent communication skills.
• Is not put off by terms such as resilience to stress, flexibility and a keen awareness of quality.

We offer:
• A dynamic work environment within a stable family-run business with an informal culture 

and short lines.
• The scope and flexibility to develop yourself and the role further.
• A competitive salary and pleasant and enthusiastic work colleagues.

EXPERTS IN TUBEPACKAGING MULTITUBES.COM

Interested in the vacancy? Then send your cover letter and C.V. to: 
vacatures@multitubes.com
If you don’t meet one of the requirements listed above but are still convinced you are the right 
person for this job, then don’t hesitate to contact us! For more information about Multitubes, 
see our website: www.multitubes.com.



Multitubes in Wormerveer is de enige producent van kunststof tubes in de Benelux.
Met meer dan 140 medewerkers en vestigingen in Nederland en België, zijn wij een
van de marktleiders in Europa. Onze producten kom je tegen in bijna elke bouwmarkt,
supermarkt, drogisterij en apotheek.

Vanwege onze snelle en constante groei zijn wij op zoek naar:

QUALITY CONTROLER (M/V)
(Fulltime/ploegendienst/MBO-niveau)

In deze dynamische functie ben jij betrokken bij de kwaliteitsbewaking. De primaire taak is het 
bewaken van een continue hoge kwaliteit van zowel de tube als de bedrukking.
Je werkt binnen een hecht team van 4 medewerkers en zult met collega’s van verschillende 
afdelingen samenwerken en nauw contact hebben met de machineoperators.

Jouw werkzaamheden in 3-shifts ploegendienst:
• Controleren van de productietubes in het begin, tijdens en na het proces (incl. decoratie).
• Bespreken van de afwijkingen met operators en leidinggevende (QA-manager).
• Uitvoeren van ingangscontrole grondstoffen en secundaire materialen. 
• Pion voor bewaking van het QHSE beleid door het uitvoeren van diverse inspecties op
  het gebied van veiligheid en hygiëne.

Wij vragen naast minimaal MBO-niveau:
• enige ervaring op het gebied van kwaliteit of controle (pré).
• een gezonde werkmentaliteit (must).
• beheersing van de Nederlandse of Engelse taal (of beiden).
• een scherp oog voor details en iemand die gaat voor het perfecte eindresultaat.
…en iemand die
• makkelijk is in de omgang met collega’s en communicatief sterk is.
• niet schrikt van termen als Stressbestendig, Flexibel en een hoog kwaliteitsbewustzijn.

Wij bieden:
• Een dynamische werkomgeving binnen een solide familiebedrijf, waar een informele
  sfeer heerst en de lijnen kort zijn.
• Alle ruimte en flexibiliteit om jezelf en de functie verder te kunnen ontwikkelen.
• Een competitief salaris en fijne en enthousiaste collega’s om mee te werken.
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Ben jij enthousiast geworden over de vacature?
Stuur dan snel je motivatiebrief en C.V. naar: vacatures@multitubes.com
Mocht je aan een van bovenstaande punten niet voldoen maar ben je er toch van overtuigd
dat jij wel de juiste persoon voor deze job bent aarzel dan niet alsnog contact op te nemen!
Voor meer informatie over Multitubes kun je kijken op onze website: www.multitubes.com.


