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We gooien de boel overhoop en willen daarbij verse talenten aan ons binden. Binnen ons nieuwe 
Engineeringteam hebben we volop ruimte voor een eindejaarstudent Engineering of Technische 
Bedrijfskunde, die via een afstudeeropdracht zijn carrière bij ons wil komen starten als: 
 

Afstudeerder Quality Engineering 
Locatie: Heerlen 

 
Wie jij bent 
 
Je bent een kleurrijk figuur en hebt wat te melden. Je legt gemakkelijk contact en maakt positieve 
stemming. Je trekt zaken in twijfel vanuit je natuurlijke aanleg om verbeteringsmogelijkheden te 
herkennen. Je switcht razendsnel tussen de werkvloer en de theorie. Je hebt een quality-mind en 
denkt in processen en structuren. Je voelt je thuis in een productieomgeving. Je wordt blij van onze 
hoogwaardige maatwerk kastsystemen. En je bent in voor een geintje. 
 
Wat we van je vragen 
 
"Ontwikkelen en uitrollen van een proces voor 'storingsmodus en effectenanalyse' (FMEA) ter 
ondersteuning van de continue verbetering van onze proces- en productkwaliteit." 
 
We stemmen de scope van de opdracht graag met je af en houden rekening met de verwachtingen 
vanuit jouw opleiding. De start is in het eerste kwartaal van 2022 - gezamenlijk te bepalen. 
 
Wat wij meebrengen 
 
• Inspirerend speelveld met ruimte voor eigen inbreng 
• Moderne werkplek in een feel-well omgeving 
• Goeie infrastructuur voor gedeeltelijk thuiswerken 
• Afstudeervergoeding van 400 euro per maand plus reiskostenvergoeding 
• En niet te vergeten: het lanceerplatform van je carrière 
 
Wie wij zijn 
 
Noteborn - met meer dan negentig toegewijde talenten - ontwerpt en produceert individueel op maat 
gemaakte garderobekastsystemen, inloopkasten en aanverwante interieurproducten. We combineren 
passie voor design met klantgerichtheid, vakmanschap en de modernste industriële technologie. 
 
Sinds 2016 maken we deel uit van het in München gevestigde Vivonio - the Furniture Group, een 
strategische internationale alliantie en een belangrijke speler op de Europese meubelmarkt. En vanaf 
2021 versnellen we, onder recent geïnstalleerd nieuw leiderschap, onze groei - gebruikmakend van de 
synergiemogelijkheden met ons Deense zusterbedrijf KA Interiør. 
 
Noteborn in Heerlen 
 
Wij zijn gevestigd op bedrijventerrein Trilandis Europe in Heerlen in een nieuwgebouwde faciliteit met 
eigen productie, geïntegreerde productontwikkeling en een uitnodigend customer experience center. 
 
Wat nog meer 
 
www.noteborn.com 
 
Interesse? 
 
Neem per email contact op met Geert van Lieshout (g.vanlieshout@noteborn.nl of +31 - 6 - 43046066). 
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