Voor deze toonaangevende speler in de vleessector zijn wij op zoek naar
versterking op de kwaliteitsafdeling. Het bedrijf is gericht op groei en
innovatie, zonder daarbij haar familiaire karakter uit het oog te verliezen.
De producten vinden hun weg naar een diversiteit aan klanten in zowel
binnen- en buitenland. Ga jij de uitdaging aan?

Quality Control Medewerker Food (MBO)
VERVULD
Binnen deze innovatieve omgeving krijg jij de kans om een bijdrage te leveren aan de verdere groeien ontwikkelingsbehoefte. Binnen de kwaliteitsafdeling ga jij deel uitmaken van team Quality Control.
Kenmerkend voor de kwaliteitsafdeling zijn de korte lijnen en het nauwe contact onderling, binnen het
team maar ook met QA en de productieleiding. Binnen QC kom je te werken binnen een team met
twee gedreven collega’s en team QA bestaat op dit moment uit vijf collega’s. De gerichtheid op
zelfsturing is een doel binnen QC en daar kun jij aan bijdragen. Verder zal je rapporteren aan de
Kwaliteitsmanager.
Binnen je functie is er de afwisseling tussen kantoorwerk en het werken op de vloer, met een focus
op dit laatste. Lekker je jas aan en de vloer op. Is er schimmel? Hoe is het met de kitranden en het
plafond? Deze procedures check jij nauwkeurig en volledig!
Jouw takenpakket zal onder andere bestaan uit:
Monsternames in het proces en bijbehorend contact met het lab
Verschillende kwaliteitscontroles op de producten, bijvoorbeeld gericht op houdbaarheid
Inspectie- en controlerondes lopen, bijvoorbeeld gericht op hygiëne
Controle van bestaande procedures
Nauw samenwerken met QA, bijvoorbeeld bij klachtenafhandeling en recalls, en met PO

"Binnen een familiaire sfeer en korte lijnen wil jij graag
jouw schouders onder de kwaliteitsprocessen en
groeibehoefte zetten, samen met jouw team!"
Functie-eisen
Voor de vacature van Quality Control Medewerker Food zoeken wij iemand die de uitdaging aan wil
gaan van het werken met een houdbaar product. Tijd is hierbij kostbaar! Van jou als persoon wordt

verwacht dat je met een kritische en objectieve blik naar kwaliteitsprocessen kan kijken en je in jouw
handelen accuraat bent.
Verder herken jij je in het volgende profiel:
Minimaal een afgeronde mbo-opleiding in de richting van de mas Levensmiddelentechnologie of
aanverwant
Reeds één jaar werkervaring opgedaan binnen een soortgelijke rol, als QC Medewerker, binnen
een food productieomgeving
Kennis van en ervaring met HACCP en BRC
32-40 uur beschikbaar en bereidheid om één tot twee keer per week avonddienst te draaien (tot
ongeveer 20:00 uur)
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Trefwoorden: proactief, communicatief vaardig, overtuigingskracht, nauwkeurig, kritisch,
gestructureerd, aanpakken

Aanbod
Onze opdrachtgever biedt jou de mogelijkheid om bij te dragen aan de groei van het bedrijf en om
onderdeel uit te gaan maken van de familie. Hieraan gekoppeld zijn:
Een salaris tussen de €2.200 en €3.000 bruto per maand, gebaseerd op jouw ervaringsniveau
Een tijdelijk contact met uitzicht op een vast dienstverband
Werktijden van 08:00 – 17:00 uur met daarnaast één tot twee avonden per week avonddienst
draaien (later beginnen tot ongeveer 20:00 uur)
24 vakantiedagen
8% vakantietoeslag
2% eindejaarsuitkering
Persoonlijk opleidingsbudget
Leuke uitjes en gezellige borrels

Bovenstaande voorwaarden zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband (40 uur).

Reageren
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 (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij onze opdrachtgever
Tweede gesprek bij onze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je 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

Zuid-Holland
mbo
Junior
32-40
€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

