Diversey Consulting, de onafhankelijke service en consultancy groep van
Diversey, is gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van
voedselveiligheid. Zij begrijpen dat elke organisatie en elke situatie uniek is
en daarom werken zij nauw samen met hun relaties om de behoefte te
verkennen, de doelstellingen te bepalen en toegevoegde waarde te leveren
aan de interne organisatie en processen.

Auditor Food Safety Noord-Oost Nederland
(MBO/HBO) VERVULD
Voor Diversey Consulting zijn we voor de regio Noord-Oost Nederland op zoek naar een Auditor
Voedselveiligheid (Food Safety). De vacature is ontstaan zowel vanwege de uitbreiding van het
klantbestand als vanwege het vertrek van een Auditor in deze regio.
Als Auditor Food Safety ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en rapporteren van
voedselveiligheid audits op basis van geldende hygiënecodes bij onze klanten. Het uitvoeren van
microbiologische monstername en ATP metingen kunnen onderdeel zijn van de audit. Je kunt ingezet
worden bij consultancyprojecten bij o.a. retail, zorginstellingen en horeca/catering. Naar aanleiding
van de resultaten van kwaliteitsrondes die je loopt bij klanten, geef je adviezen op het gebied van
voedselveiligheid. Je bent dus niet de politieagent maar de consultant die onze relaties de helpende
hand biedt.
De Auditors van Diversey Consulting zijn het uithangbord van de organisatie. Zij staan in direct
contact met franchise-ondernemers en andere operationeel verantwoordelijken bij de klant. Hun
expertise en sociale vaardigheden bepalen het succes van de inspecties en de ervaring van de
opdrachtgevers.

"Volop afwisseling en vrijheid voor HACCP experts die
graag bij anderen over de vloer komen."
Functie-eisen
We zien graag dat jij, als gepassioneerde foodie, deze vaardigheden meebrengt:
Een afgeronde opleiding MBO+/HBO Microbiologie of levensmiddelentechnologie
Ruime actuele kennis van HACCP wetgeving (IFS, BRC, ISO 22000) en een sterke affiniteit met
alles wat te maken heeft met levensmiddelenwetgeving en voedselveiligheid
Ervaring in het auditeren (ISO 22000/IFS/BRC) is een pre
Je bent in het bezit van rijbewijs B

De volgende eigenschappen zijn op jou van toepassing:

Zelfstandige werker en denker;
Oplossingsgericht;
Communicatief vaardig, organisatie sensitief;
Representatief;
Planmatige en pragmatische instelling.

Aanbod
Diversey Consulting biedt een functie met veel vrijheid en opleidingsmogelijkheden. Je start op
detacheringsbasis. Vaak ben je in december en een deel van januari vrij en werk je de rest van het
jaar door. Het salaris is afhankelijk van jouw relevante werkervaring en zal ongeveer tussen de €2000
en €3000 bruto per maand liggen op basis van een fulltime dienstverband.

Reageren
Diversey Consulting heeft er voor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij Professionals in
Food uit te zetten. Wij nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie voor onze rekening.
Geïnteresseerd in deze functie? 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. Wij reageren 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 Diversey Consulting. Daar volgt nog minimaal 1 gesprek.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Armand Paauwe, Recruitment
Consultant, via het telefoonnummer 085 1050128. Wij staan je graag te woord.
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 het nieuws en onze vacatures.

Overzicht

Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Rijbewijs nodig
Salaris range

Noord-Oost Nederland
mbo / hbo
Medior
24-40
Ja
€2000-€3000

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
Armand Paauwe

