
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben jij een gedreven AUDITOR die van korte lijnen en een informele cultuur 
houdt? Wil je op projectbasis werken met hoogstaande technologieën voor 
klanten in binnen-en buitenland?  
 
Maak dan eens kennis met NMi! 

 

Wat ga je doen 
Als Auditor werk je in de vakgebieden Mobility, Weighing, Oil & Gas en Utilities.  
Volgens een vastgesteld auditplan en door middel van interviews met medewerkers  
beoordeel je de werkvoorschriften, faciliteiten en uitvoering van het kwaliteitssysteem  
bij klanten. De audits die je gaat uitvoeren zijn MID/NAWI Module D audits of e-merk 
voorverpakkingen. De bevindingen van de beoordeling worden daarna zowel persoonlijk als 
schriftelijk gerapporteerd en leiden tot verlenging, continuering of intrekking van een erkenning.  

 
Wat vragen wij van jou 
Affiniteit met technische productielocaties, productcertificering heeft de voorkeur en je hebt bij 
voorkeur een technische achtergrond. Verder heb je een erkende auditor cursus ISO 9001 gedaan. 
Verder is ervaring met ISO 17020, 17021, 17025 en/of 17065 een pré. Nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid en onafhankelijkheid zijn vanzelfsprekend voor je. Daarnaast ben je 
commutatief vaardig en representatief voor NMi. Verder staat de klant voor jou centraal. Voor 
deze functie ben je regelmatig op pad, wellicht ook in het buitenland. 
 
Verder is onafhankelijkheid natuurlijk erg belangrijk en zal ieder een NDA met NMi moeten 
aangaan. Daarnaast is het niet mogelijk om een samenwerking met NMi aan te gaan als een 
werkrelatie met 1 van onze klanten van kracht is.  
 

Wat mag je van NMi verwachten 

NMi is een service- en klantgerichte organisatie waar techniek de boventoon voert. Je 
werkt samen met betrokken en vakbekwame collega’s van binnen de organisatie. 
Daarnaast zijn wij uiteraard een betrouwbare opdrachtgever.  

 
Interesse? 

Voor inhoudelijke vragen graag contact opnemen met Marc Schmidt (06 55164415).  
Indien je vragen hebt aangaande de procedure kan je contact opnemen met Lisanne 
Beijsens (0613716933) We zien je motivatie en CV graag tegemoet op sollicaties@nmi.nl  
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Meer informatie over NMi vind je op 
www.nmi.nl. 
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