Menken Orlando is een internationaal opererend familiebedrijf met een lange
traditie. Ze ontwikkelen en leveren innovatieve foodconcepten voor retail- en
foodserviceklanten in heel Europa. Deze concepten worden geleverd onder
private label of als een van de eigen merken van Menken Orlando. De
belangrijkste productgroepen zijn Asian snacks, noten, maaltijdverrijkers en
chocoladeproducten. De grondstoffen worden van over de hele wereld
geïmporteerd. Menken Orlando heeft drie productielocaties in Nederland,
welke aan de strengste kwaliteitseisen voldoen. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Den Haag.

Quality Manager Food (HBO) VERVULD
Voor uitbreiding van het Quality Team is Menken Orlando op zoek naar een sociaal vaardige Quality
Manager. Het Quality Team bestaat uit een Hoofd Quality Assurance & Control, 7 Quality Managers
en 3 Quality Control collega's die aan een productielocatie zijn verbonden. Voor deze functie is de
standplaats Den Haag.
De Quality Manager is verantwoordelijk voor het vertalen van wet- en regelgeving en uitgangspunten
van de organisatie op het gebied van kwaliteit naar duidelijke richtlijnen, systemen en procedures
binnen Menken Orlando. Je bent de link tussen de kwaliteitsafdeling, klanten, productievestigingen en
de verschillende organisatieonderdelen. Je rapporteert aan het Hoofd Quality Assurance & Control.
De belangrijkste taken omvatten:
Verbeteren en onderhouden van het kwaliteitszorgsysteem door de implementatie van
standaarden op het gebied van voedselveiligheid (BRC, IFS, AIB) en klanteisen
Bijhouden en volgen van de EU relevante wet- en regelgeving
Beantwoorden en opvolgen van vragen aangaande kwaliteit en klachten (intern en extern)
Uitvoeren en opvolgen van interne en externe audits (met buitenlandse externe
leveranciersaudits)
Bepalen, uitwerken en implementeren van structurele verbeteringen
Onderhouden van het specificatiesysteem
Houdbaarheidstesten inzetten en uitvoeren; bepalen houdbaarheid
Deelnemen aan productontwikkeling t.a.v kwaliteitszaken
Deelnemen aan verschillende product- en verbetertrajecten
Opstellen van specificaties op eigen format of het format van de afnemer
Deel uitmaken van het HACCP-team
Opstellen, controleren en opvolgen van kwaliteitsrapportages en trendanalyses

"Vrijheid om je eigen stempel te drukken op de organisatie
en het team. Er zijn nog voldoende zaken die opgepakt
kunnen worden. "

Functie-eisen
We zijn op zoek naar een kandidaat die reeds zelfstandig gewerkt heeft met kwaliteitssystemen en
kennis heeft van microbiologische testen. In deze functie stuur je niet direct anderen aan maar draag
je met je kennis en persoonlijkheid actief bij aan de kwalitatieve groei van de afdeling. Je vindt het
leuk om te coachen en te verbeteren.
Verder heb je:
Een aan levensmiddelentechnologie gerelateerde hbo-opleiding en ervaring met relevante
kwaliteitssystemen
Enige jaren ervaring in een kwaliteitsfunctie binnen de food, bijvoorbeeld als Quality Assurance
Medewerker of Quality Assurance Manager
Voldoende kennis van Microsoft Office
Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, een positief kritische blik en besluitvaardigheid
Een rijbewijs B

Aanbod
Menken Orlando biedt veel vrijheid om om je eigen stempel te drukken op dit groeiende familiebedrijf
en het team. Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en zal ongeveer tussen de €2600,- en
€3000,- bruto per maand bedragen op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast is Menken
Orlando zeer gericht op ontwikkeling en zijn er mogelijkheden tot het volgen van relevante cursussen
en opleidingen.

Reageren
Menken Orlando 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 Menken Orlando. Daar volgen nog maximaal 2 gesprekken.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Maxime Quax, Vestigingsmanager, via
het telefoonnummer +31 (0)85 105 0121. 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

Den Haag
hbo
Medior
40
Ja
€2600,- - €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
Maxime Quax

