Binnen dit ambitieuze familiebedrijf maakt men verschillende
vleesproducten. Binnen de informele en vooruitstrevende bedrijfscultuur
staan innovatie en kwaliteit voorop, waarbij oog voor detail belangrijk is.
Mede die vooruitstrevendheid heeft ervoor gezorgd dat er binnen de
productie wordt gewerkt met de nieuwste machines en apparaten. Dit doen
ze met in totaal 600 medewerkers!
Mede doordat de organisatie blijft groeien, is de vacature QA Medewerker
Food ontstaan.

QA Medewerker Food (HBO/WO) VERVULD
Als QA Medewerker Food kom je te werken in een team van vier mensen, waarbij je rapporteert aan
de Kwaliteitsmanager. In deze kwaliteitsfunctie krijg jij de kans kennis te maken met de gehele
productie keten en veel verschillende werkzaamheden op QA gebied. Doordat je veel vrijheid krijgt,
heb je de ruimte om jouw eigen stempel te drukken op de kwaliteit binnen deze productieomgeving.
Kortom een dynamische en veelzijdige baan!
Een greep uit jouw takenpakket:
Het up-to-date houden en verbeteren van het BRC kwaliteitshandboek
Ondersteuning bieden bij het begeleiden van externe en interne audits
Het oplossen van klachten en het uitzetten van verbetertrajecten om klachten in de toekomst te
voorkomen
Het opleiden en coachen van (productie) personeel op het gebied van kwaliteit
Toezicht houden op de naleving van procedures
Het opstellen van rapportages op onder andere het gebied van microbiologie

"Een zelfstandige QA positie binnen een ambitieus
familiebedrijf. Doordat je veel vrijheid krijgt, heb je de
ruimte om jouw eigen stempel te drukken op de kwaliteit
binnen deze productieomgeving. "
Functie-eisen
Voor deze vacature van QA Medewerker Food zijn wij op zoek naar een kandidaat met een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel en een ondernemende instelling. Je komt met veel collega’s binnen de
organisatie in contact. Je schakelt dus graag met zowel de productiemedewerkers als operationeel
managers. Je vindt het prettig om zelfstandig QA werkzaamheden op te pakken. Uiteraard kun je aan
de Kwaliteitsmanager aangeven wanneer je hulp nodig hebt.

Verder herken jij jezelf in het volgende profiel:
Een afgeronde hbo opleiding in de richting van voedingsmiddelentechnologie of andere
aanverwante food opleiding
Een aantal jaar ervaring als QA medewerker binnen een productieomgeving in de foodsector
Kennis van BRC, SKAL, Halal en Beter Leven
Een goede beheersing van zowel de Nederlandse en Engelse taal. Duits spreken is een pre

Aanbod
Onze opdrachtgever biedt jou de mogelijkheid om in een innovatieve en ultramoderne werkomgeving
werkzaam te zijn.
Wat biedt jouw toekomstige werkgever nog meer:
Je treedt direct in dienst bij onze opdrachtgever. Bevalt het van beide kanten goed, dan wordt
jouw dienstverband omgezet in een vast dienstverband
Een salaris tussen de €3.000 en €3.500 bruto per maand gebaseerd op een fulltime
dienstverband. Daarnaast ontvang je een vakantietoeslag van 8%
Een reiskostenvergoeding
Tevens zijn er concrete mogelijkheden tot het volgen van relevante opleidingen en cursussen,
waarbij samen met jou gekeken wordt naar wat jou verder kan helpen op zowel professioneel
als persoonlijk gebied
Onze opdrachtgever heeft een pensioenregeling
De mogelijkheid om parttime te werken, vanaf 32 uur per week

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 Zwolle
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij onze opdrachtgever
Tweede gesprek bij onze opdrachtgever (eventueel met rondleiding)
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 1050128. 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

Gelderland
hbo
Junior
32-40
€3.000 - €3.500

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
Simone Zunnebeld

