Royal Swinkels Family Brewers is een onafhankelijke familiebrouwer met
een rijk bierportfolio van merken als Bavaria, Palm en La Trappe. Van huis
uit hebben ze meegekregen om hun eigen koers te varen en om door te
zetten als ze ergens in geloven. Zo ondernemen ze al 300 jaar vanuit hun
gezamenlijke passie voor bier en een goed gevoel voor kwaliteit. Met ruim
1.600 collega's werken ze wereldwijd samen om het beste uit zichzelf te
halen en de brouwerij nog mooier door te geven aan de volgende generatie.
De Bavaria brouwerij in Lieshout is één van de oudste brouwerijen van
Nederland. Daarnaast is het ook één van de meest innovatieve brouwerijen
van ons land. Zo is zij verantwoordelijk voor de introductie van alcoholvrije
bieren en heeft zij een hypermodern machinepark met de nieuwste
productietechnieken. Als familiebedrijf staat Royal Swinkels Family Brewers
bekend om zijn creatieve reclamecampagnes, informele werksfeer en geheel
eigen koers die is gericht op de lange termijn. De ondernemersgeest
gecombineerd met lef en sympathie, maakt Bavaria een prachtig bedrijf om
voor te werken.

Quality Engineer Food (HBO/WO) VERVULD
Als Quality Engineer bij Swinkels heb jij een breed verantwoordelijkheidsgebied en kun je jouw
‘kwaliteits-DNA’ etaleren, binnen een rol welke wegens uitbreidingsbehoefte is ontstaan. Je bent
onder andere verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van de producten, volgt
ontwikkelingen en trends op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid en weet deze te
implementeren. Je bent dus medeverantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en -denken binnen plant
Lieshout.
Binnen de rol schakel je veel met en rapporteer je direct aan de QESH Manager. Daarnaast maak je
onderdeel uit van het QESH team dat bestaat uit één andere Quality Engineer die zich met name
richt op de bottelarij en drie SHE-medewerkers die zich op de totale plant richten.
Verder bestaat jouw takenpakket uit:

Verbeterprocessen in het brouw- en opslagproces initiëren en implementeren
Het kwaliteitsbewustzijn op de vloer vergroten en het opleiden van personeel op het gebied van
HACCP, GMP, IFS, glutenvrij, halal en kosher
Het opzetten en uitvoeren van interne audits
Klantenaudits begeleiden en contact onderhouden met externe keuringsinstanties, zoals Lloyd’s
en de NVWA
De afhandeling van klachten
Het afhandelen van de blokkades
Actief participeren aan een diversiteit aan projecten binnen de brouwerij, bijvoorbeeld omtrent
het sturen op data
Fungeren als aanspreekpunt voor de Operators in de brouwerij
Bijdrage leveren aan het HACCP-team

"De ondernemersgeest, gecombineerd met lef en
sympathie, maakt Royal Swinkels Family Brewers een
prachtig bedrijf om voor te werken"
Functie-eisen
Voor de vacature van Quality Engineer Food bij Swinkels zoeken wij een technische QA professional
met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. De organisatie verandert snel, wat soms hectiek en
onduidelijke kaders met zich meebrengt. Dit is leuk, maar soms ook lastig. Hierbinnen weet jij
zelfstandig en adequaat te opereren.
Jij ziet het proces en stuurt bij waar nodig. Bij dit proces nemen de medewerkers op de vloer en de
andere afdelingen, denk aan R&D en Supply Chain, ook een belangrijke rol in. Jij neemt daarom echt
de tijd om te luisteren naar hun behoeftes. Met jouw communicatieve vaardigheden en stevigheid
weet jij ze mee te krijgen. Kwaliteitsdenken zit in je DNA.
Verder herken jij je in het volgende profiel:
In het bezit van minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van de
Levensmiddelentechnologie of levensmiddelenchemie
Reeds minimaal twee jaar ervaring opgedaan binnen een soortgelijke rol binnen een food
productieomgeving
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift is, gezien
het internationale karakter van de organisatie, vereist. Goede kennis van Frans en Duits is een
pré
Je bent fulltime (40 uur) beschikbaar
Je bent een proactieve aanpakker en daarnaast werk jij secuur, planmatig en gestructureerd
Vanuit jouw communicatieve vaardigheden en enthousiasme weet jij mensen te verbinden en in
beweging te krijgen

Aanbod
Royal Swinkels Family Brewers biedt jou een uitdagende baan met veel mogelijkheden om jouw
ondernemersgeest te etaleren en je ambities waar te maken. Daarnaast vind je bij Royal Swinkels
Family Brewers een open en informele werkomgeving, waar kernwaarden als ondernemerschap,
eigenaarschap en samenwerken voorop staan. Verder bieden ze jou nog:
In beginsel een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
Een salaris tussen de €3.500 - €5.000 bruto per maand o.b.v. 40 uur, inclusief
eindejaargratificatie en exclusief 10% bonus
Mogelijkheden tot interne opleiding en persoonlijke ontwikkeling via hun eigen
opleidingsacademy
30 verlofdagen en nog een aantal extra's
Sporten met flinke korting of intern
Een reiskostenvergoeding a 13 cent, voor maximaal tussen 10-30 kilometer enkele reis
Gezellige borrels met heerlijke biertjes

Reageren
Royal Swinkels Family Brewers 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 Swinkels Family Brewers
Match? Introductie bij Royal Swinkels Family Brewers
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Den Bosch
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 Niki Huntjens, Recruiter, via het
telefoonnummer 085 1050122. 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
Salaris range

Lieshout
hbo / wo
Medior
€3.500 - €5.000

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
Niki Huntjens

