
 
  
 

Kwaliteitscontroleur Aerosol 
 Ben je op zoek naar een baan voor een langere periode bij een succesvol bedrijf? Heb je passie 

voor productie en kwaliteit? Stop dan met zoeken en stuur meteen je cv! 

 

Voor de locatie in Vlijmen zoeken wij een Kwaliteitscontroleur Aerosol. In deze functie ben je verantwoordelijk 
voor het waarborgen van de kwaliteit van onze aerosol producten (spuitbussen). Dit doe je met name door het 
uitvoeren van controles en de administratieve verwerking hiervan. Tevens ben je het aanspreekpunt voor alle 
(kwaliteits-)vraagstukstukken van de afdeling Aerosol.  
 
Wie zijn we: 

Royal Sanders is een toonaangevende Europese fabrikant en leverancier van producten voor persoonlijke verzorging. 

Ons bedrijfsproces bestaat uit het ontwikkelen, produceren en distribueren van een breed scala aan producten zoals 

shampoos, crèmes, lotions en deodoranten. Wij maken deze producten voor een aantal internationale merken en 

voor private labels van bekende winkelketens in binnen- en buitenland. Daarnaast hebben we een aantal eigen 

merken waaronder Van Gils, Odorex, Proset, Sanicur en Melkmeisje. De bedrijfscultuur van Royal Sanders is hands 

on en no nonsens, er zijn korte communicatielijnen en er is een sterke focus op ‘elke dag beter'. 

 

Wat ga je doen: 

• Je bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de aerosol producten; 

• Je voert (kwaliteits-)controles uit op producten, machines. documentatie en meetmiddelen; 

• Je bent verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van je controles. 

 

Je wordt onderdeel van het kwaliteitsteam dat in totaal bestaat uit een team van 10 collega’s. Je rapporteert 
hierbij aan de manager QA/QC. Wij bieden je een fulltime baan met volop ontwikkelmogelijkheden en goede 
arbeidsvoorwaarden. 

 
Wie zoeken we: 

• Je beschikt over relevante werkervaring binnen een productieomgeving;  

• Je bent pragmatisch en je communiceert makkelijk op verschillende niveaus (bij voorkeur ook in het 

Engels); 

• Je bent analytisch en besluitvaardig; 

• Je bent in staat om zowel in een team als zelfstandig te werken;  

• Je bent actief bezig met de ontwikkelingen op je vakgebied en wilt je werk èn jezelf iedere dag weer 

verder verbeteren. 

 

Wat bieden we:  

Werken bij Royal Sanders betekent werken in een uitdagende en verantwoordelijke functie in een dynamische en 

groeiende organisatie. Je ontvangt een marktconform salaris gebaseerd op je opleiding, ervaring en resultaten en 

krijgt de mogelijkheden om binnen de organisatie door te groeien. 

 

Geinteresseerd?  

Herken je jezelf in bovenstaand profiel, stuur dan je CV via e-mail: hrm@royalsanders.nl 

Je kunt dit adres ook gebruiken als je vragen hebt of met een van ons wil spreken.  
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