?De organisatie in kwestie 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
Medewerker Specificatiebeheer Food om bij te dragen aan een goede
borging van kwaliteit en voedselveiligheid.

Medewerker Specificatiebeheer (MBO/HBO)
VERVULD
Binnen de rol van Medewerker Specificatiebeheer Food draag je met jouw kennis van wet-en
regelgeving direct bij aan consumentenveiligheid en informatie uitingen op de verpakking. De functie
is uitdagend vanwege de veelzijdigheid van het productassortiment en de hoge kwaliteitsstandaard
van de organisatie. Om inkoop- en eindproductspecificaties goed te borgen werk je nauw samen met
leveranciers en klanten. Je hebt hiermee dagelijks contact over deze specificaties en gemaakte
afspraken. Dit zorgt voor een pittige dynamiek.
Je komt te werken op het kantoor van de opdrachtgever welke tevens de productielocatie is. Hier
maak je onderdeel uit van een gezellig en betrokken kwaliteitsteam, bestaande uit één
Kwaliteitsmanager, twee QA-Officers, een Kwaliteitsmedewerker en een stagiair. Je past goed in dit
team als je over een professionele werkattitude, een open karakter en goede luitstervaardigheid
beschikt.
De volgende taken en verantwoordelijkheden zijn als Medewerker Specificatiebeheer Food van
toepassing:
Je onderhoudt contact met leveranciers in binnen- en buitenland op het gebied van inkoop- en
grondstofspecificaties
Je stelt klant specifieke productspecificaties op en onderhoudt het contact met deze klanten
Je beheert en controleert inkoop- en eindproductspecificaties zodat het
specificatiebeheersysteem up to date blijft
Je houdt toezicht op de naleving van procedures, instructies en regels die gericht zijn op
kwaliteit, voedselintegriteit en persoonlijke veiligheid

"Een uitdagende functie waarbij jij met jouw kennis en
ervaring over wet- en regelgeving direct bijdraagt aan de
goede borging van inkoop- en eindproductspecificaties,
waarbij jij het contact onderhoudt met leveranciers en
klanten."
Functie-eisen
Als Medewerker Specificatiebeheer Food krijg je vooral in het begin veel ondersteuning van de QA
Officers om de verschillende taken goed in de vingers te krijgen. Jouw secuur vermogen, proactieve
houding en positieve energie voegen veel toe aan het succes van je rol en de afdeling. Een stuk
inhoudelijke kennis breng jij al mee, maar ook op dit gebied zul je met je collega’s kunnen sparren.
De functie bevat veel administratief procesbeheer wat logisch is om het specificatiebeheerproces te
kunnen borgen. Het is dus van belang dat je hier affiniteit mee hebt en dat je van nature secuur en
zorgvuldig werkt. Daarnaast vind je het leuk om veel te communiceren met verschillende mensen en
organisaties. We zoeken iemand voor deze vacature die de combinatie van inhoud, administratie en
communicatie interessant vindt. Dit breng jij als Medewerker Specificatiebeheer verder mee:
Je hebt minimaal een mbo-diploma op zak op het gebied van voedingsmiddelentechnologie of
een aanverwante opleiding
Je hebt kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van voedingsmiddelen
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engels en Duits is een pre
Je bent kritisch en secuur, je wil direct verbeteren wanneer je fouten ontdekt
Je wordt vrolijk van de uitdaging en veelzijdigheid van de functie
Je bent een teamplayer, net als de rest!

Aanbod
De vacature biedt meer dan enkel de uitdaging. Je krijgt veel ruimte voor eigen initiatief in een
prettige, informele en dynamische werksfeer. De werkomgeving is ultramodern wat jou en je collega’s
volop de gelegenheid biedt om het verschil te maken.
Verder kun je rekenen op goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Je salaris bedraagt
tussen de €2.200 en €3.000 bruto per maand gebaseerd op een fulltime dienstverband en het is
daarnaast afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring. De vakantietoeslag bedraagt 8% en er is
een goede vervoersregeling. Je ontvangt een tijdelijk contract van zeven maanden en hebt in de
nabije toekomst uitzicht op een vast dienstverband. Tot slot hecht onze opdrachtgever veel waarde
aan talentontwikkeling en zijn er concrete mogelijkheden tot het volgen van relevante opleidingen en
cursussen.

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 3 gesprekken en
een assessment.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Manon van Lieshout, Recruitment
Consultant, via het telefoonnummer 085 105 0124. 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
Uren per week
Rijbewijs nodig
Salaris range

Zuid-Holland
mbo / hbo
32 - 40
Ja
€2.200 - €3.000

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
Manon van Lieshout

