ADSE VACATURE

Configuration Management Consultant
Waar ga je werken?

Wat zoeken wij in jou?

We.Love.Transport! Bij ADSE delen we een passie voor
transportsystemen en vinden we het belangrijk om met ons
werk bij te dragen aan het veilig, betrouwbaar, betaalbaar
en duurzaam vervoeren van passagiers en vracht.

•
•
•

Als onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau
ondersteunen wij onze klanten in de luchtvaart, mobiliteit,
defensie en maritieme markt. Met projecten in de volledige
levenscyclus van het transportsysteem. Van innovatieve
onderzoeksprojecten tot ondersteuning van fabrikanten,
gebruikers en regelgevers. We hebben een platte
organisatie waar eigen verantwoordelijkheid en initiatief
hoog in het vaandel staan.

Dit ga je helpen oplossen bij klanten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Product ontwikkeling duurt te lang;
Het enige dat voorspelbaar is zijn
budgetoverschrijdingen;
Producten worden ontworpen, gefabriceerd en
onderhouden op basis van verouderde informatie;
Wijzigingen worden zonder afstemming doorgevoerd;
Eindeloos zoeken naar informatie over de actuele
status van een product;
Veel correcties op vrijgegeven informatie;
Veel non-conformances, scrap, rework en repairs ;
Audits worden niet omarmd, maar gevreesd;
En meer….

Je bent geen Consultant op afstand. Het werk vindt daarom
vrijwel altijd plaats in multidisciplinaire technische teams bij
de klant en zijn leveranciers, (deels) op locatie in binnen- en
buitenland.

•

•

Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding
die techniek en organisatie verbindt;
Je hebt werkervaring binnen een technische
omgeving in onze kernmarkten;
Affiniteit en kennis op het gebied van
Kwaliteitsmanagement en Configuratie
Management (CM2);
Je neemt op basis van je technische expertise
en systematische manier van werken besluiten
en je voelt je verantwoordelijk voor het
resultaat;
Je bent communicatief vaardig, gestructureerd,
proactief, enthousiast en ondernemend.

Wat kunnen wij je bieden?
ADSE biedt een dynamische werkomgeving in de
boeiende wereld van transport. Werken aan mooie
uitdagende projecten bij een maatschappelijk
betrokken werkgever met gemotiveerde en ervaren
collega’s.
Bij ons komen medewerk(st)ers op de eerste plaats.
Jij bent aan zet bij de keuze voor het project dat het
beste bij jouw ontwikkeling past. Je kunt bij ons in
diverse markten, vakgebieden en rollen aan de slag.
Je bent nauw betrokken bij het vormgeven van jouw
loopbaan en de ontwikkeling van het vakgebied.

Pas jij bij ADSE?
Stuur dan je CV en motivatie naar jobs@adse.eu
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