Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en
optimaliseren van verschillende producten, waaronder
voedingssupplementen. Hun producten worden geleverd aan marketingen retailorganisaties over de hele wereld.
Het bedrijf groeit en er wordt gewerkt in een prettige, informele en open
sfeer.

Specialist Wet- en Regelgeving Voeding
(HBO/WO) VERVULD
Als Specialist Wet- en Regelgeving Voeding ga je met verschillende taken aan de slag om een
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de producten. Zo zorg jij er voor dat de nieuwe recepturen en
grondstoffen worden gecontroleerd op de geldende wet- en regelgeving en ga je aan de slag met de
risicobeoordeling van deze producten. Vervolgens ga je met de data uit deze risicobeoordeling
werken aan het release analyseprogramma voor nieuwe grondstoffen en eindproducten. Van
grondstof tot eindproduct ben jij degene die de vinger aan de pols houdt om ervoor te zorgen dat aan
de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan.
Wat je verder mag gaan doen:
Het op de hoogte blijven van relevante wet- en regelgeving o.a. op het gebied van
voedingssupplementen en het adviseren richting opdrachtgevers over veranderingen
Het samenstellen en aanpassen van dossiers voor opdrachtgevers en hiervoor de goedkeuring
opvragen bij diverse Europese instanties
Vanuit jouw expertise sluit je aan bij vergaderingen omtrent productontwikkeling
Deelnemen aan projecten op het gebied van kwaliteit of compliance om daar vanuit jouw
expertise een stempel op te kunnen drukken

"In deze functie zorg jij ervoor dat alle (nieuwe)
grondstoffen en recepturen voldoen aan de gestelde eisen
vanuit de geldende wet- en regelgeving"
Functie-eisen
Voor deze vacature zoeken wij iemand die nauwkeurig te werk gaat en goed kan plannen en
organiseren. Daarnaast heb je een positieve, kritische instelling en kan je goed in verbeteringen en
oplossingen denken.

Verder herken jij je in het volgende profiel:
Een afgeronde hbo of wo opleiding richting de levensmiddelentechnologie, voeding & diëtetiek
of een aanverwante food opleiding
Je hebt reeds werkervaring met wet- en regelgeving binnen de foodsector, bijvoorbeeld vanuit
een functie als kwaliteitsmedewerker, QA specialist of medewerker specificatiebeheer
Enige ervaring met kwaliteitsnormen zoals GMP en BRC is een pre
Je legt makkelijk contact en vindt goed je weg binnen organisaties
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift

Aanbod
Je komt te werken bij een groeiende, financieel gezonde organisatie waar een informele en open
sfeer hangt.
Verder:
Een salaris van €2.500 - €4.100 bruto per maand o.b.v. een fulltime dienstverband, afhankelijk
van je opleiding en ervaring
25 vakantiedagen per jaar wanneer je fulltime werkt
Een bonusregeling waarbij je per kwartaal al een deel uitgekeerd krijgt
Een goede pensioenregeling
Je komt direct in dienst bij onze opdrachtgever middels een jaarcontract. Bevalt het van beide
kanten goed, dan heb je uitzicht op een vast dienstverband
Er worden door het bedrijf meerdere malen per jaar uitjes verzorgd voor de collega's

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
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Simone Zunnebeld, Recruiter, via het
telefoonnummer 085 105 0128. 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

Flevoland
hbo / wo
Medior
40
€2.500 - €4.100

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

