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www.tremco-illbruck.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tremco illbruck is een Europese producent en leverancier van toonaangevende producten op het gebied van 

afdichting en verlijming voor de bouw en de verwerkingsindustrie. Onder de merknamen illbruck, TREMCO, 

Nullifire en PACTAN bieden wij een omvangrijk aanbod van betrouwbare producten en diensten aan. 

 

Met meer dan 1.100 medewerkers op 25 locaties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten genereren wij een 

jaaromzet van meer dan 300 miljoen Euro. tremco illbruck is één van de zes zelfstandige divisies van RPM 

Inc., een wereldleider op het gebied van gespecialiseerde afdichtingen. 

 
tremco illbruck Productie B.V. in Arkel ontwikkelt en produceert effectieve en innovatieve afdichtingsoplos-
singen, zoals kitten, lijmen en PUR-schuim. Het maakt als Centre of Excellence onderdeel uit van de inter-
nationale tremco illbruck groep en bedient haar klanten wereldwijd. 
 
Omdat we in korte tijd veel nieuwe producten krijgen zoeken wij tijdelijk versterking op onze afdeling Quality. 
Wij zijn voor ongeveer zes maanden op zoek naar een: 
 
QC Assistant (32-40 uur per week) 
 
 
Samen met twee collega’s zal je onder anderen de volgende werkzaamheden uitvoeren: 

 Controle en vrijgave op inkomende en uitgaande goederen met betrekking tot producten  
geproduceerd in Arkel; 

 Geven van productinformatie aan medewerkers in de fabriek; 

 Controleren en archiveren van certificaten. 
 

 

Dit breng je mee: 

 MLO opleiding; 

 Minimaal 5 jaar soortgelijke werkervaring; 

 Secuur, initiatiefrijk, zelfstandig. 
 
Ben jij de komende zes maanden beschikbaar en 
heb jij interesse in deze functie? We komen dan 
graag met jou in contact.  
 
Je kunt je sollicitatie mailen naar: 
Linda Smit, HR-Adviseur.  
E-mailadres: Linda.Smit@tremco-illbruck.com 
Voor vragen is Linda bereikbaar op 0183-568048. 

 

 
Dit bieden wij jou: 

Naast een verantwoordelijke en zelfstandige functie  

binnen een groeiende, dynamische en internatio-

nale organisatie bieden we je competitieve arbeids-

voorwaarden zoals een marktconform salaris, 30 

vakantiedagen en opleidingsmogelijkheden. 

 

tremco illbruck biedt daarnaast regelmatig de gele-

genheid om samen met je collega’s activiteiten te 

ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een jaarlijkse 

barbecue voor het hele gezin of een kerstdiner voor 

alle medewerkers. 
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