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Waar het gaat om medicinale gassen en daaraan gerelateerde apparatuur komt Westfalen 

Medical in beeld. Dagelijks voorzien wij onze afnemers in hun totale behoefte daaraan. Enerzijds 

is dit een groeiende groep patiënten thuis, anderzijds leveren wij aan verpleeghuizen, 

verzorgingshuizen, ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten. Ons assortiment biedt 

eveneens producten  voor CPAP/Bipap, PEP en verneveling plus diverse disposables in het 

kader van OSAS therapie en overige respiratoire aandoeningen bij patiënten.   

 

We hebben alle ingrediënten in huis om totaalleverancier te zijn voor een brede groep patiënten. 

Met een landelijk dekkend netwerk zijn we in staat adequaat en snel te leveren. Vanzelfsprekend 

mogen onze afnemers rekenen op korte lijnen, prima service en de best mogelijke oplossingen. 

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars. 

 

Westfalen Medical te Deventer maakt deel uit van het internationale Westfalen concern, waarvan 

het moederbedrijf in Duitsland gevestigd is. We hebben de ambitie om de sterke groei van de 

laatste jaren door te trekken naar de toekomst. Vanuit dat perspectief zijn we op zoek naar een 

 

 

Kwaliteit Coördinator junior 

32 uur – 40 uur 

Tijdelijk (4 tot 6 maanden) 

 

In deze functie ondersteun je de Kwaliteit Coördinator/ Responsible Person in het beschrijven en 

bewaken van de (werk) processen waarbij je rekening houdt met de relevante wettelijke- en 

contractuele eisen. 

Jouw werkzaamhedenbestaan onder andere uit het: 

 bewaken en beschrijven van processen in samenwerking met de betreffende afdelingen; 

 houden van interviews op de verschillende afdelingen; 

 uitvoeren van zelfinspecties met betrekking tot beschreven werkprocessen; 

 beheren van bewaakte documenten met behulp van ons Document Management 

Systeem 

 

Wie wij zoeken? 

De collega die wij zoeken  

 is kwaliteitsgericht 

 kan plannen en organiseren 
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 kan samenwerken 

 controleert de voortgang 

 is communicatief vaardig 

 voelt zich verantwoordelijk voor zijn taak 

 

Wat wij vragen? 

 mbo+ of hbo werk-denkniveau 

 opleiding in relevante richting 

 kennis van procesmanagement 

 kennis van relevante kwaliteitsnormen 

 goede kennis van Office (Visio, Excel en Word) 

 kennis van projectmatig werken 

 

Wat wij bieden? 

Westfalen Medical biedt je een functie binnen een internationaal familiebedrijf met commerciële 

en maatschappelijke impact, in een complexe, dynamische markt. Onze circa 90 medewerkers 

laten oprechte zorg zien aan cliënten die medicinale gassen en bijbehorende producten 

gebruiken. We hanteren een informele en open bedrijfscultuur.  

 

Interesse?  

Solliciteer dan door naar HRMedical@westfalen.com je motivatiebrief te sturen. Voor meer 

informatie neem je contact op met Harmen van Dijk, h.vandijk@westfalen.com. De sluitingsdatum 

voor deze vacature is 25 juni 2018.  

 

 
 
 
 

mailto:HRMedical@westfalen.com
mailto:h.vandijk@westfalen.com

