Dit ambitieuze bedrijf dat actief is in de AGF-branche is afgelopen jaren
enorm gegroeid. Voor de komende jaren willen zij deze groei doortrekken,
ook voor qua groeiperspectief voor hun medewerkers. Ze opereren
internationaal. Onze opdrachtgever heeft de focus liggen op een hoge
productkwaliteit en doordat zij de hele keten (van boer tot distributeur) in
beheer hebben kunnen zij deze kwaliteitseisen borgen. Ze leveren vooral
aan de industrie.

Manager Kwaliteit Food 32-40 uur (MBO/HBO)
VERVULD
Als Manager Kwaliteit ben jij verantwoordelijk voor de gehele kwaliteitswaarborging van deze
organisatie. De uitdaging voor jou is om het kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie te vergroten
en te bouwen aan het kwaliteitsteam. Het team bestaat naast jou uit nog één kwaliteitsmedewerker
die sinds een half jaar binnen de kwaliteitszorg werkt. Aan jou de interessante taak om deze collega
verder te helpen met zijn ontwikkeling en opleiding. Je rapporteert aan de financieel directeur.
Jij en je collega zijn samen verantwoordelijk voor alle kwaliteitstaken. Daarnaast zul jij een aantal
keer per jaar externe audits uitvoeren bij leveranciers. Dit kan ook in het buitenland zijn. Voor de
toekomst ligt er de uitdaging om het gehele proces te automatiseren.
Een greep uit jouw takenpakket:
Verantwoordelijk voor interne en externe audits
Het up-to-date houden van de IFS en Skal certificeringen
Het begeleiden van de kwaliteitsmedewerker
Een zorgvuldige klachtenafhandeling voeren
Specificaties op orde houden in het daarvoor bestemde systeem
Op termijn zul je deelnemen aan het MT-overleg

"Heb jij ervaring op het gebied van kwaliteit en ben jij toe
aan de volgende stap? Wellicht ben jij dan de Manager
Kwaliteit die wij zoeken voor onze opdrachtgever. "
Functie-eisen
De Manager Kwaliteit die wij zoeken is toe aan een volgende stap in zijn of haar carrière, en wel als
manager! We zoeken een georganiseerd en verantwoordelijk persoon met een proactieve
werkhouding. Gezien de vele schakels met verschillende personen binnen de functie, moet je over
goede communicatieve vaardigheden beschikken en je tevens flexibel kunnen opstellen. Daarnaast

heb jij kennis van en ervaring in de kwaliteitszorg en durf jij knopen door te hakken. Jij voelt je snel
thuis in een klein bedrijf met een platte organisatiestructuur.
Verder herken je jezelf in het volgende profiel:
Je bent in het bezit van een afgeronde mbo of hbo-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van
Voedingsmiddelentechnologie, Voeding en Diëtetiek, Food Commerce en Technology of
aanverwant
Je hebt minimaal een aantal jaar werkervaring binnen de kwaliteitszorg (bij voorkeur met een
AGF-product)
Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal uitstekend in woord en geschrift. Duits is
een pré
Je hebt ervaring met kwaliteitsnormen als BRC/IFS/FSSC22000 en Skal
Je hebt een sterke, zelfstandige en enthousiaste persoonlijkheid
Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar

Aanbod
Onze opdrachtgever biedt jou de mogelijkheid om in een dynamische, innovatieve en inmiddels
internationale werkomgeving een verschil te maken. Gekoppeld aan deze uitdagende baan zijn
marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Je krijgt een aantrekkelijk salaris aangeboden dat afhankelijk is van jouw opleiding en
werkervaring
Je komt direct in dienst op basis van een jaarcontract en hebt uitzicht op een vast
dienstverband. De werktijden zullen maandag tot en met vrijdag van 08:00–17:00 uur zijn, maar
in overleg kan hiervan afgeweken worden
Je valt onder de CAO voor Groothandels in AGF
Je krijgt een reiskostenvergoeding en er is een pensioenregeling
Tevens zijn er, in overleg, mogelijkheden tot het volgen van functie gerelateerde opleidingen en
cursussen
De mogelijkheid om parttime te werken

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
Eerste gesprek bij onze opdrachtgever
Tweede gesprek bij onze opdrachtgever 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!

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Rijbewijs nodig

Zuid Holland
mbo / hbo
Medior
32-40
Ja

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

