Onze opdrachtgever is een producent en verwerker van lekkere
(seizoens)producten en levert vooral aan de retailmarkt. De organisatie
groeit en hierdoor is er ruimte ontstaan voor een oplossingsgerichte
Kwaliteitsmedewerker om bij te dragen aan een goede borging van
kwaliteit en voedselveiligheid.

Kwaliteitsmedewerker Food (MBO/HBO)
VERVULD
Binnen de rol als Kwaliteitsmedewerker Food ben jij een belangrijke schakel als aanspreekpunt voor
klachten, voor zowel klanten als leveranciers. Je komt te werken op het kantoor van de
opdrachtgever waar tevens ook de productielocatie is van de opdrachtgever. Daar maak je onderdeel
uit van een gezellig en betrokken kwaliteitsteam, bestaande uit één Kwaliteitsmanager, een
Specificatiebeheerder, twee QA-Officers, één andere Kwaliteitsmedewerker en een stagiair. Jij bijt je,
samen met jouw team, vast in het vraagstuk: ‘Hoe kunnen we de kwaliteit verbeteren, zodat het
aantal klachten afneemt?’.
Het behandelen van klachten, het uitvoeren van een volledige oorzaakanalyse en het mede hierdoor
vaststellen van de juiste corrigerende maatregelen is je op het lijf geschreven! Continu verbeteren is
iets waar jij jouw energie uithaalt: jij zorgt er door middel van adequate (oorzaak)analyses en
uitgezette verbetermogelijkheden voor dat iedere klacht tot het verleden behoort. Een uitdagende
functie dus, waarbij jij het verschil maakt voor onze klanten en de kwaliteit naar een hoger niveau tilt.
Overigens behoren ook andere kwaliteitstaken tot je takenpakket. Het betreft een veelzijdige functie
waarbij je schakelt tussen klanten, proces en kantoor. Enkele werkzaamheden op een rijtje:
Je voert onderzoek uit op het gebied van bijvoorbeeld microbiologie of organoleptisch
Je bent betrokken in beslissingen in zaken als validaties op nieuwe machines of andere
middelen
Je voert incidenteel controles uit met betrekking tot kwaliteit en voedselveiligheid van producten
en processen, zoals maandelijkse productie-inspecties en periodieke glasrondes
Je draagt zorg voor de juiste input op het gebied van KPI’s binnen jouw takengebied
Je ondersteunt bij de voorbereiding op audits en de begeleiding daarvan

"Middels het behandelen van klachten lever jij significante
bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteitsprocessen
binnen de organisatie."

Functie-eisen
De Kwaliteitsmedewerker die wij voor deze vacature zoeken is een oplossingsgerichte denker, die
zelfstandig aan de slag kan. Je bent gebrand op het maken van verbeterslagen en het doorvoeren
hiervan en werkt hierbij nauw samen met je team.
Verder herken jij je in de volgende eisen:
Een afgeronde mbo- of hbo-opleiding (richting Voedingsmiddelentechnologie, Voeding &
Diëtetiek of vergelijkbaar)
Ervaring als Kwaliteitsmedewerker in een voedingsmiddelenproductie-omgeving is een pre
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift. Het is een
pre als jij ook Duits spreekt
Nauwkeurigheid: het is in deze functie belangrijk dat je secuur en foutloos werkt

Aanbod
Onze opdrachtgever biedt, naast een uitdagende baan, een prettige en open werkomgeving vol
enthousiaste collega’s. Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en zal tussen de €1.900 en
€2.700 bruto per maand bedragen op basis van een fulltime dienstverband. Je hebt recht op 24
vakantiedagen en 16 Adv dagen, waarvan je de helft uitbetaald krijgt.
Daarnaast zijn er concrete mogelijkheden tot het volgen van relevante cursussen en opleidingen,
waarbij er samen met jou gekeken gaat worden naar wat jou verder kan helpen op zowel
professioneel als persoonlijk gebied.

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 maximaal 2 gesprekken.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Niki Huntjens, Recruiter via het
telefoonnummer 085-1050122. 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
Salaris range

Zuid-Holland
mbo / hbo
Junior
40
€1.900 - €2.500

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
Niki Huntjens

