Vion is een internationale vleesproducent van varkens- en rundvlees met
productielocaties in Nederland en Duitsland en verkoopondersteunende
kantoren in 13 landen wereldwijd. De 3 divisies Pork, Beef en Food Service
leveren vers varkens- en rundvlees en bijproducten voor retail, foodservice
en de vleesverwerkende industrie.
Door uitgebreide investeringen in 2017, is locatie Apeldoorn ontwikkeld tot
een state-of-the-art productielocatie volgens de laatste inzichten en
standaarden. Er is onder andere een nieuwe snijzaal gerealiseerd, een
uitbeenafdeling en een nieuw koelsysteem. De locatie levert nationaal en
internationaal klantspecifieke snitten.

Kwaliteitsmedewerker Food (MBO/HBO)
VERVULD
In deze functie word je, samen met de QA Manager, mede verantwoordelijk voor de uitvoering van
het kwaliteitsbeheer binnen de vestiging. Je bent continu alert op verbeterpunten m.b.t.
kwaliteitsprestaties en draagt bij aan verbeterprojecten. Je signaleert, analyseert, initieert, adviseert,
voert uit, volgt op en verbetert!
Als Kwaliteitsmedewerker Food heb je een gevarieerd takenpakket:
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kwaliteitssystemen op de vestiging (HACCP,
BRC, SKAL, NEN ISO-9001, IKB)
Je draagt zorg voor het documentenbeheer, monsternames en SOP verificaties
Je bent zichtbaar en beschikbaar op de productievloer, signaleert kwaliteitsafwijkingen en
ondersteunt de productie bij efficiënte en praktische oplossingen
Je verzorgt trainingen voor medewerkers en management op het gebied van kwaliteit
Je begeleidt in- en externe audits van certificerende instanties en klanten
Je draagt zorg voor implementatie van veranderingen binnen processen, grond- en/of
hulpstoffen, verpakkingen en eindproducten
Je voert de klachtenregistratie uit van leveranciers en klanten
Je verwerkt en verstrekt (de analyse van) kwaliteitsgegevens en presenteert deze aan
belanghebbenden

"In deze functie word je, samen met de QA Manager,
mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het
kwaliteitsbeheer binnen de vestiging.? Wil jij als
kwaliteitsmedewerker veel leren? Dan zit je in deze functie
bij Vion Apeldoorn goed op je plek."
Functie-eisen
Wat neem je mee voor deze vacature:
Een mbo of hbo opleiding bij voorkeur richting voedingsmiddelentechnologie of vergelijkbaar
Werkervaring in een kwaliteitsfunctie in een food productieomgeving. Daarbij is ervaring in de
vleessector een pre
Kennis van diverse kwaliteitssystemen. Denk hierbij aan BRC, SKAL en IKB
Aantoonbare ervaring met verbeterprojecten op het gebied van kwaliteit
Je kunt je goed redden in een dynamische werkomgeving

Aanbod
Wat mag jij verwachten:
Je komt terecht in een dynamische werkomgeving waar genoeg te doen is
Als het van beide kanten goed bevalt heb je uitzicht op een vast dienstverband
Er wordt gewerkt volgens de cao Vleessector
Je kunt rekenen op een prima basissalaris. De salarisschaal loopt tot €3400 bruto per 4 weken
o.b.v. 36 uur per week
Er is een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket. Denk bijvoorbeeld aan een collectieve
ziektekostenverzekering en een eindejaarsuitkering van 2%
Er zijn diverse opleidingsmogelijkheden, waarbij rekening wordt gehouden met jouw behoefte
Bij voorkeur ben je 36 uur per week beschikbaar, maar een werkweek van 24 of 32 uur is ook
bespreekbaar

Reageren
Vion Apeldoorn heeft ervoor 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.
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met jouw gegevens
om en nemen altijd binnen vijf werkdagen contact met jou op.
Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Eerste telefonische selectie en nadere bespreking Vion Apeldoorn

Match? Introductie bij Vion Apeldoorn
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Zwolle
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Vion Apeldoorn
Tweede gesprek bij Vion Apeldoorn
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Simone Zunnebeld, Recruiter, via het
telefoonnummer 085 105 0128. Zij staat je graag te woord!
Op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de levensmiddelenindustrie, maar is deze baan het net
niet voor jou? Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor food vacatures. Zit jouw
vervolgstap nu niet tussen ons actuele aanbod, stuur ons dan een open sollicitatie. Wij nemen
vervolgens binnen vijf werkdagen contact op om jouw wensen en ambities te bespreken en om je
welkom te heten in ons netwerk. Join the club!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze
vacatures.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Apeldoorn
mbo / hbo
Medior
24-36
Max. € 3400

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
Simone Zunnebeld

