
 

Voor de afdeling Quality Assurance bij Koninklijke Gazelle in Dieren zoeken wij een  
 

Technical Quality Engineer 
(Fulltime, 40 uur) 

 
De fiets is voor Nederlanders een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. Gazelle maakt 
al 125 jaar fietsen die daar perfect op aansluiten: zo licht, kwalitatief en comfortabel mogelijk. 
Daarbij blijven wij altijd nadenken over hoe wij ons design slimmer kunnen maken en onze 
techniek nóg innovatiever. 
 
Wat ga je doen? 
 
Als Technical Quality Engineer ben jij binnen verschillende projecten verantwoordelijk voor de 
toetsing aan internationale productnormen en het toepassen van  failure mode and effect 
analyses. Dit varieert van een prototype voor een nieuwe speed bike tot een ontwerp voor een 
nieuwe frame. Door middel van testen ontdek jij fouten of verbeterpunten, waarna je nieuwe of 
bestaande methodes toepast om het productieproces vervolgens te verbeteren. Je beheert het 
Testlab en je bent verantwoordelijk voor de testrapportages, je verricht er eveneens feitelijke 
onderzoeken ten aanzien van veiligheid en aansprakelijkheid.  
 
Dankzij jouw procesmatige en technische blik en goede omgang met verschillende stakeholders 
en diverse belangen boek jij succes. Je krijgt mensen mee in het kwaliteitsdenken en je bent in 
staat hun gedrag te beïnvloeden. Samen met de Supplier Quality Engineer en de Production 
Quality Engineer, jouw directe collega’s, rapporteer je aan de Quality Assurance Manager.  
 
Wat vragen we van jou? 
Om succesvol te zijn in deze functie beschik je over een academische opleiding, bijvoorbeeld 
technische natuurkunde of werktuigbouw en een aantal jaar werkervaring met 
kwaliteitssystemen in ontwikkel- en testprocessen. 
 
Verder herken je jezelf in het volgende: 

● Je bent communicatief sterk en kunt je makkelijk bewegen op diverse niveaus in de 
organisatie. Je begrijpt en communiceert goed zowel op directieniveau als met collega’s 
in het operationele proces. Daarnaast ben je in staat een veelheid van informatie te 
kunnen verwerken waarbij je hoofd- en bijzaken goed kunt scheiden. 

● Je bent klantgericht, initiatiefrijk en resultaatgericht, hebt overtuigingskracht en een 
bijzonder oog voor processen en kwaliteit. 

 
 
  



 

Wat bieden wij? 
Naast een hartstikke mooie baan bij een oeroud Hollands bedrijf, bieden wij jou natuurlijk nog 
meer, namelijk: 

● een marktconform salaris; 
● uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden; 
● korting op eigen producten van Gazelle en Pon; 
● ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 
● een full time dienstverband. 

 
Wie zijn wij? 

Bij Koninklijke Gazelle in het Veluwse Dieren maken circa 350 medewerkers elk jaar meer dan 
275.000 fietsen. Gazelle is marktleider in Nederland en profileert zich door een aansprekende, 
innovatieve collectie en een hoge leverbetrouwbaarheid, waarbij een goede introductie van 
nieuwe producten essentieel is. Export is één van de strategische speerpunten. Al sinds de 
oprichting in 1892 staat kwaliteit bij Gazelle voorop.  

Gazelle maakt sinds 2012 onderdeel uit van Pon.Bike. Pon is een van de grootste 
familiebedrijven in Nederland. Een internationaal handels- en servicebedrijf met een breed scala 
aan activiteiten. De verkoop van topproducten van de beste fabrikanten waaronder Volkswagen, 
Caterpillar, MAN, Gazelle en Continental en de levering van aanvullende diensten zoals 
onderhoud, reparatie, leasing, verhuur en financiering, vormen de basis van ons aanbod. In 
Europa, maar ook in de VS en Azië. 

Binnen Pon zijn mensen het DNA van het bedrijf, waarbij mensen de passie hebben om te 
presteren, het vertrouwen en de vrijheid krijgen om te werken, de verantwoordelijkheid voor hun 
daden nemen en plezier hebben in het werk. Daar ligt de verbinding, dat maakt Pon sterk. Het 
is de manier waarop we iedere dag met elkaar en met onze klanten en leveranciers omgaan. 

Contactinformatie 
Ben je nieuwsgierig geworden, maar heb je toch nog een vraag? Neem dan gerust contact op 
met Iwan-Erik Post (QA Manager) via 06 51 18 37 62 of i.e.post@gazelle.nl. 
 
Solliciteer direct 
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