Je komt te werken in een mooi, succesvol en dynamisch bedrijf die werkt
met een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve producten. Het is een
bekende speler op zowel nationaal als internationaal niveau. De producten
zijn dan ook in menig supermarkt te vinden.
Vanwege de groei is het bedrijf op zoek naar een gedreven en
inspirerende Senior QA-manager om de productie en het
kwaliteitsbewustzijn naar een nog hogere standaard te brengen.

Senior QA-Manager Food (HBO/WO)
VERVULD
Als Senior QA-Manager Food ben jij verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van de meerdere
productielocaties met elk zijn eigen uitdagingen. Als Senior QA-Manager bij deze groeiende
organisatie draai jij aan de knoppen waar het gaat om het vormen en ontwikkelen van het
strategische QA beleid. Je rapporteert hierbij direct aan de directie.
Je geeft leiding aan de kwaliteitsmedewerkers van de verschillende productielocaties en daarbij
fungeer je ook als sparringpartner. Met jouw ervaring breng je structuur aan binnen de afdelingen en
je brengt het kwaliteitsmanagement tot hoog niveau. Daarnaast geef je ook leiding aan de afdeling
specificatiebeheer en het laboratorium. Je bent op de hoogte van de ins en outs van de
voedingsindustrie, relevante wet & regelgeving en je gebruikt jouw kennis om de kwaliteit van het
productportfolio te optimaliseren.
En verder van belang voor deze vacature:
zorg je dat alle geproduceerde foodproducten van optimale kwaliteit zijn
voer je interne audits uit en begeleid je externe audits, denk aan audits voor IFS, BRC en SKAL
zorg je voor een up-to-date kwaliteitshandboek

"Als Senior QA-Manager bij deze zich snel ontwikkelende
organisatie draai jij aan de knoppen waar het gaat om het
vormen en ontwikkelen van het strategische QA beleid."
Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een Senior QA-Manager die vanuit strategisch perspectief naar QA processen
kan kijken en een pragmatische aanpak hanteren bij de implementatie ervan. Enige jaren
leidinggevende ervaring in de levensmiddelenindustrie is een must.

Verder zien we graag dat je beschikt over de volgende eigenschappen:
je beschikt over een afgeronde wo/hbo foodopleiding, zoals voedingsmiddelentechnologie
je hebt een flink aantal jaar ervaring als QA-manager binnen de levensmiddelenindustrie
je hebt ervaring met het opzetten van de kwaliteitssystemen IFS, BRC en HACCP
je bent proactief, communicatief vaardig, pragmatisch, je staat stevig in je schoenen en je bent
een echte team speler

Aanbod
Je komt terecht in een dynamische organisatie in de food industrie die dankzij verschillende
succesproducten aan het groeien is. De organisatie hanteert een aantrekkelijke CAO. Je treedt direct
in dienst bij onze opdrachtgever en je hebt uitzicht op een vast dienstverband. Hoewel de voorkeur
uitgaat naar een fulltime dienstverband is het mogelijk om 32 uur te werken waarbij je de
overgebleven dag wel telefonisch bereikbaar bent voor noodgevallen. Het geboden salaris is
aantrekkelijk en zal tussen de € 65.000 – 95.000 bruto per jaar inclusief vakantiegeld bedragen en is
onder andere afhankelijk van je reeds opgedane werkervaring.

Reageren
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. 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 de opdrachtgever volgen nog minimaal 2 gesprekken en
een rondleiding.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Ellis Hulshorst, Vestigingsmanager, via
het telefoonnummer 085-1050126. 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 het nieuws en onze vacatures.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Rijbewijs nodig
Salaris range

Overijssel
hbo / wo
Senior
32-40
Ja
€ 65.000 - 95.000 bruto per jaar

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
Ellis Hulshorst
Operationeel Manager
085 105 01 26
e.hulshorst@professionalsinfood.nl
"Sinds 2006 ben ik werkzaam in de arbeidsbemiddeling. Ik heb mij altijd
ingezet voor professionals actief in de voedingsmiddelenindustrie en de
laboratoriumbranche. En dat ik nog steeds met veel plezier! Kan ik mogelijk
iets voor je betekenen? Graag kom ik met je in contact."

