Onze opdrachtgever heeft producten in het assortiment die je in de
supermarkt treft. Het bedrijf is marktgericht en heeft medewerkers,
klanten en leveranciers hoog in het vaandel staan. Vanuit deze
samenwerking ontstaan mooie innovatieve concepten.

Tijdelijke Kwaliteitsprofessional (HBO, 24
uur) VERVULD
Voor onze opdrachtgever zijn wij, voor een tijdelijke periode, ter vervanging van
zwangerschapsverlof, op zoek naar een kwaliteitsprofessional. In het kort je taken en
verantwoordelijk in deze periode:
Beheer van het kwaliteitssysteem en certificeringen
Opvolgen en borging van de kwaliteitsprocedures
Klachtenmanagement, door het bijhouden, analyseren en acties uitzetten ten behoeve van het
verminderen ervan
Beoordeling leveranciers en producten
Specificatiebeheer en etikettering (en wetgevingsvraagstukken oplossen)

"Je kans om minimaal 5 maanden een mooie bijdrage te
leveren aan de kwaliteitsambitie van een internationaal
opererend voedingsmiddelenbedrijf."
Functie-eisen
Enige ervaring binnen de QA discipline als kwaliteitsprofessional is relevant, omdat de inwerkperiode
kort is. De profielwensen in het kort:
Hbo niveau met bij voorkeur een opleiding op het gebied van Voedingsmiddelentechnologie,
Food & Business of aanverwant
In ruime mate ervaring met de voedingsmiddelenwetgeving, etiketteringsvoorschriften en
kwaliteitssystemen zoals de BRC
Bij voorkeur ervaring opgedaan bij een handelsbedrijf in de voedingsmiddelenindustrie
Per direct beschikbaar voor minimaal 24 weken
Prettige persoonlijkheid die van gestructureerd en secuur werken houdt

Aanbod

De periode bedraagt naar verwachting 4 tot 6 maanden. Idealiter ben je 24 uur beschikbaar.
Professionals in Food verzorgt je contract op basis van een uitzendovereenkomst. Het salaris
bedraagt tussen de €2700,- en €3500,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Reageren
Geïnteresseerd in deze tijdelijke kwaliteitsfunctie? Solliciteer dan snel via de solliciteer online optie.
Graag ontvangen wij je cv in Word-format (niet verplicht), zodat wij deze efficiënt kunnen verwerken
in onze systemen. Het spreekt voor zich dat wij jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Bij
anonieme vacatures maken we altijd onze opdrachtgevers bekend voordat we jouw gegevens met
hen delen. Wij reageren namelijk altijd binnen vijf werkdagen op jouw sollicitatie en als er een match
is, bespreken we dan ook nadere ins en outs met betrekking tot onze opdrachtgever.
Na een eerste telefonische selectie nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek op ons kantoor.
Tevens gaan we -na jouw toestemming- referenties na. Op basis van onze bevindingen brengen we
nader verslag uit aan de opdrachtgever. Bij uitnodiging door de opdrachtgever en een succesvol
eerste gesprek dien je een online assessment te maken. De resultaten van dit assessment worden
vervolgens weer gebruikt als input voor het tweede gesprek.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Maxime Quax, Vestigingsmanager, via
het telefoonnummer 085 1050121. Wij staan je graag te woord. Wel kan het verstandig zijn om
voorafgaande aan jouw vraag reeds jouw sollicitatie in te sturen. Vaak zijn wij beter in staat een
correct en volledig antwoord te geven als we al wat zicht hebben op jouw achtergrond en profiel.
Ambieer je een baan in de levensmiddelenindustrie, maar is deze positie het net niet voor jou?
Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor productmanagers, accountmanagers,
medewerkers binnendienst, productontwikkelaars, auditors, kwaliteitsmanagers,
kwaliteitsmedewerkers, productiemanagers, procestechnologen, laboranten en analisten in de
levensmiddelenindustrie. Past een dergelijke rol jou goed? Kijk dan snel op onze website en stuur
ons een open sollicitatie!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Rijbewijs nodig
Salaris range

Noord-Brabant
hbo / wo
Medior
24
Ja
€2700 - €3700,-

SOLLICITEER

BEKIJK VACATURE ONLINE

Wanneer de vacature niet meer onder de gekoppelde URL geadverteerd staat dan kom je direct op
onze overzichtspagina met vacatures uit. Mogelijk vind je daar alsnog de vacature onder een nieuwe
URL. Anders is de vacature inmiddels verlopen.

Contactpersoon
Maxime Quax

