
        
 
 
 
 
PROTAG Shoe Supply (voorheen Emma Shoes) is een authentiek Limburgs productiebedrijf en 
maakt autonoom deel uit van de Emma-groep, gevestigd in Brunssum en Bunde. Voor afnemers 
van veiligheids- en beroepsschoenen verzorgt PROTAG een integraal full service pakket: “Van 
safe design to safe delivery”. Het bedrijfsmodel omvat de inkoop,  productie, assemblage en 
distributie van schoenen naar afnemers en klanten binnen Europa. Naast de 
veiligheidsschoenen van het iconische huismerk EMMA worden in toenemende mate producten 
van andere merken geproduceerd.       
 
PROTAG werkt wereldwijd samen met een aantal vaste ketenpartners voor de inkoop van 
grondstoffen, halffabricaten en schoenen. Het bedrijf beschikt over een eigen productie faciliteit 
in Brunssum waar jaarlijks 750.000 paar schoenen geproduceerd  kunnen worden. Protag Shoe 
Supply kan competitief en efficiënt produceren door schaalvoordelen, LEAN en een uitgekiende 
ketenlogistiek toe te passen. Met een inclusief personeelsbeleid en een aantal circulaire 
initiatieven projecten neemt PROTAG haar maatschappelijke verantwoording.   
 
 
AMBITIE 

Protag streeft een verdubbeling na van haar productie in 2020 en verder door te groeien naar een 
omzet van circa € 35 miljoen.  
Protag levert haar klanten kwaliteitsproducten met de best mogelijke prijs/kwaliteit verhouding door 
binnen de gehele supply chain materialen, producten en processen continue te verbeteren.  
 
 
 
In verband met een nieuwe loopbaanstap van onze huidige medewerker in deze functie zijn wij op zoek 
naar een  
 

 Teamleider Afdeling Quality Assurance / Quality Officer M/V 
 

     

 
Profiel: 
 
Allereerst draag je de verantwoordelijkheid ervoor dat binnengekomen materialen, grondstoffen en 
halffabricaten voldoen aan de vastgestelde normen en eisen.  
Hiertoe werk je nauw samen met de afdelingen planning en productie en onderhoud je relaties met 
leveranciers. Relatiemanagement is jou op het lijf geschreven en je neemt overtuigend de lead in 
leveranciersmanagement. 
 
Je functioneert als linking-pin in het brede speelveld tussen leverancier, productievloer en de afdeling 
productontwikkeling en innovatie. Je signaleert productkwaliteitsproblemen en lost deze tijdig op door 
het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen.  
 
Je houdt de productkwaliteit tijdens het productieproces scherp in de gaten. Hiertoe stel je de 
noodzakelijke product-, processpecificaties en testprocedures op. Je bent regelmatig aanwezig in het 
testlab waar fysische metingen volgens de geldende normeringen dienen te worden uitgevoerd. Je 
beoordeelt en rapporteert de resultaten terug aan de interne organisatie en/of klanten.   
 
De Afdeling Quality Assurance werkt punctueel en daadkrachtig en is bovenal klantgericht.  Binnen jouw 
werkveld bewaak je de kwaliteitsdoelstellingen, de KPI’s en de effectiviteit van corrigerende en 
preventieve maatregelen.  
 
 
 
 
 
 
Functie eisen en achtergrond: 
 

 Je hebt een opleidingsachtergrond op MLO+ niveau en passende ervaring in een vergelijkbare 
functie in bijvoorbeeld het bedrijfslaboratorium binnen de maakindustrie; 



 Je bent vertrouwd met het opstellen van testprocedures en product-, en processpecificaties; 

 Beheer van de kalibratie van testapparatuur en meetmiddelen is jou bekend; 

 Je beschikt over natuurlijke autoriteit en overtuigingskracht en je analytisch vermogen is sterk 
ontwikkeld; 

 Je kenmerkt je door een sterke hands-on mentaliteit en een resultaatgerichte en procesmatige 
aanpak; 

 Je beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring en bent een overtuigende team-player; 

 Je communicatieve vaardigheden zijn sterk ontwikkeld; 

 Je hebt ervaring met een speelveld van internationale leveranciers;   

 Je hebt ervaring met informatiesystemen en het aanleveren van managementrapportages en 
beschikt over een gevorderde kennis van Word en Excel; 

 Je beheerst de Engelse taal uitstekend in woord en geschrift, kennis van Duits is een pré. 
 
Wat bieden wij jou: 

 

 Een veelzijdige en zelfstandige functie in een bedrijf met een ambitieuze groeidoelstelling 

 Een informele en collegiale werksfeer  

 Een bij de functie passend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met een 
marktconform salaris 

 
Procedure: 

Je kunt je CV met motivatiebrief tot uiterlijk 15 mei 2017 mailen naar: Beau.vandeberg@emmasf.com, 
t.a.v. K. Küsters, Afdeling HRM 
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