
                                                                                                                                                                  

ARN staat voor Auto Recycling Nederland. We zijn 
stevig geworteld in de autobranche. Samen met 
onze opdrachtgevers en ketenpartners zorgen wij 
ervoor dat meer dan 95% van elke auto wordt 
gerecycled en nuttig hergebruikt. Kennisuitwisseling 
speelt hierbij een sleutelrol.  
 
De autorecycling keten in Nederland is ongekend 
succesvol. ARN geeft namens RAI Vereniging, 
BOVAG, FOCWA en Stiba uitvoering aan dit 
innovatieve proces, waarin een keten van zo’n 300 
ondernemers actief is. Kom jij onze afdeling Quality 
Assurance versterken met jouw talent? Wat nu nog 
niet kan, maken wij straks mogelijk! 
 
 

ARN is op zoek naar: 
 

Projectmanager Quality 
Assurance M/V  
 
De functie wordt vervuld bij Quality Assurance (QA) waarbij je rapporteert aan de manager 
QA. De afdeling QA bestaat uit meerdere specialisten in verschillende vakgebieden. QA 
houdt externe ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en innovaties 
nauwlettend bij, initieert projecten die de prestatie van ARN en de partijen met wie ze 
samenwerkt kunnen verbeteren en voert projecten uit die voortkomen uit vragen van de 
interne organisatie.  
 
We zijn op zoek naar een senior collega met aantoonbare ervaring en kennis op het gebied 
van plastics en LCA’s. Je bent een resultaatgerichte professional die projecten op senior level 
kan aansturen om het MT van ARN te ondersteunen. Je brengt in deze functie zowel 
gevraagd als ongevraagd advies uit.  
 
Hergebruik van plastics zijn een van de speerpunten binnen de circulaire economie. Je houdt 
ontwikkelingen op dit thema bij, bouwt het netwerk van ARN verder uit en werkt samen met 
samenwerkingspartners concrete innovatieve projecten uit.  
 
Daarnaast voer je in samenwerking met externe bureaus LCA-analyses uit bij alle 
recyclingbedrijven waarmee ARN samenwerkt voor de verschillende materialen uit 
autowrakken.  
 
De functie bestaat uit een divers takenpakket, is afwisselend en gevarieerd. ARN is op zoek 
naar een collega die veelzijdig inzetbaar is en goed functioneert in een organisatie van in 
totaal circa twintig mensen. 
 
Functie-eisen 
- Afgeronde WO-opleiding en/of aanverwante opleidingen 
- Ervaring op het gebied van LCA’s en/of SimaPro  
- Aantoonbare kennis/expertise op het gebied van plasticrecycling/materiaalkunde 
- Hart voor recycling en circulaire economie 
- Pro-actief, bouwt makkelijk een netwerk 
-  Ervaring en/of affiniteit met numeriek modelleren is een pre 
- Accuraat, analytisch sterk  
-  Empathisch vermogen, mensen meenemen in projecten  
- Teamspeler, zelfstandig, verantwoordelijk 
 
ARN biedt een zeer afwisselende functie waarbij ontwikkeling en innovatie belangrijke 
speerpunten zijn voor de toekomst. Een informele en prettige werkomgeving. De standplaats 
is Breukelen in combinatie met deels thuiswerken. Het dienstverband is voor 40 uur per 
week. ARN biedt een marktconform salaris, met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janet Kes, tel. (06) 27073578.  
Stuur je motivatie per e-mail, o.v.v. Projectmanager Quality Assurance, naar 
sollicitatie@arn.nl.  
 
Voor meer informatie over ARN: www.arn.nl. 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


