J.A. ter Maten Pluimveebedrijf B.V. is een toonaangevende producent in de
voedingsmiddelenindustrie met een internationaal klantenbestand. Ze
produceert halffabricaten voor zowel de consumenten- als de
diervoedermarkt. De organisatie is ambitieus, dynamisch, modern én maakt
een groei door. Het productieproces is continu (dag en nacht), waarin diverse
grondstoffen in wisselende samenstellingen, tijdig en efficiënt verwerkt en
uitgeleverd worden. Dit maakt de organisatie tot een specifiek, en daarmee
niet-alledaags, productiebedrijf. Drive, flexibiliteit en doelgerichtheid zijn
kernwoorden binnen de bedrijfscultuur. Het zetten van een stapje extra wordt
erg gewaardeerd binnen alle lagen van de organisatie en op termijn zal hier
ook zeker iets tegenover staan.

Kwaliteitsmedewerker QA/QC Food
(MBO/HBO) VERVULD
Als Kwaliteitsmedewerker QA/QC bij J.A. ter Maten Pluimveebedrijf heb jij een essentiële rol binnen
het kwaliteitsbeheer. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het
kwaliteitsbeleid, je draagt ook zorg voor de vastlegging en registraties in het kwaliteitssysteem. Je
neemt monsters en verwerkt deze om vervolgens aan te kunnen bieden aan het laboratorium.
Het kwaliteitsteam bestaat samen met jou uit vier personen: een Kwaliteitsmanager, één Medewerker
Kwaliteit Arbo en Milieu, één Kwaliteitsmedewerker die verantwoordelijk is voor de afnemerskant
(zoals specificaties en klachtenafhandeling) en jij als Kwaliteitsmedewerker verantwoordelijk voor de
leverancierskant en de productiecontrole.
Door de nieuwe certificeringen bij J.A. ter Maten Pluimveebedrijf, zoals SKAL BIO en Beter Leven, is
het belangrijk dat ook deze audits voorbereid worden. Daarnaast loop je inspectierondes (gericht op
onder andere hygiëne en glas/hard plastic) binnen de productieomgeving en rapporteer jij je
resultaten aan de Kwaliteitsmanager. Je speelt dus een belangrijke rol bij de kwaliteit van het
eindproduct en de daarmee samenhangende processen. Tevens is er genoeg perspectief in groei en
ontwikkeling binnen en buiten de functie en zullen er (functie-gerelateerde) trainingen worden
aangeboden.
Daarnaast heb je de volgende werkzaamheden:
Het controleren en opnieuw kalibreren van interne meetapparatuur, zoals de NIR (Near
Infrared) analyzer en thermometers
Het voorbereiden en uitvoeren van interne en externe audits
Dagelijkse controle op naleving hygiëneregels en kwaliteit gerelateerde afspraken door
productie personeel
Registratie en verificatie van corrigerende maatregelen naar aanleiding van audits of
inspectierondes
Archiveren, verspreiden en controleren van alle formulieren ten behoeve van het
kwaliteitshandboek die door de productie ingevuld worden

Controleren en deels zelf bijhouden van de ABM en CCP registraties
Actueel en op orde houden en archiveren van registraties en andere kwaliteitsdocumenten
Coördinatie plaagdierbestrijding
Periodieke controle van reeds uitgevoerde schoonmaaktaken

"Met jouw ervaring en expertise binnen de kwaliteit maak
jij het verschil voor de leveranciers en binnen de
productie."
Functie-eisen
Voor deze rol zoeken wij iemand die secuur kan werken, een hands-on mentaliteit heeft met een
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Kun jij zowel in teamverband als zelfstandig werken en heb jij een
passie voor kwaliteit? Met een wens voor afwisseling tussen werkzaamheden in de praktijk en op
kantoor kun jij de perfecte kandidaat zijn. Verder herken je jezelf in het volgende profiel:
In het bezit van een mbo- of hbo-diploma in de richting van levensmiddelentechnologie,
Voeding en Diëtetiek of aanverwant
Reeds (stage-)ervaring op het gebied van QA of QC opgedaan binnen een food
productieomgeving
Nauwkeurige administratieve vaardigheden
Fulltime (40 uur) beschikbaar (sterke pre)

Aanbod
J.A. ter Maten biedt jou de kans om met de organisatie mee te groeien. Het is een familiebedrijf welke
waarde hecht aan een goede motivatie, betrokkenheid maar ook eigen verantwoordelijkheid. Ze
vragen veel, maar tegelijkertijd kan je je volop ontwikkelen als je laat zien dat je het waard bent.
Je start in eerste instantie op basis van een tijdelijk dienstverband dat bij goed functioneren kan
worden omgezet in een onbepaalde tijd contract.
Het salaris zal, afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, tussen de €2.400 en €3.000 bruto
per maand liggen bij een fulltime werkweek van 40 uur
24 vakantiedagen
Pensioenregeling
Toeslagen op weekend- en feestdagen
Goede parkeermogelijkheden
Jaarlijks vindt er een personeelsfeest plaats en bij bepaalde feestdagen worden er ook borrels
of feestjes georganiseerd.

Reageren
J.A. ter Maten 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 zo spoedig mogelijk. 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 van de vacature en onze opdrachtgever
Match? Introductie bij onze opdrachtgever
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Den Bosch
Referentiecheck
Eerste gesprek bij onze opdrachtgever
Tweede gesprek bij onze opdrachtgever
ArbeidsvoorwaardengesprekJe hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Manon van Lieshout, Recruitment
Consultant, via het telefoonnummer 085 105 0124. 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

Bunschoten-Spakenburg
mbo / hbo
Medior
36-40
€2.400 - €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

