Agterberg Vleeswaren b.v. is sinds 1972 een groothandel en producent van
vleeswaren met een sterk ambachtelijk karakter. Dit familiebedrijf van de
familie Louman produceert al generaties lang een ruim assortiment
vleeswaren van het kwaliteitsmerk Daroni. Daarnaast is het ook een
groothandel in vers vlees waaronder varken, rund, kalf, lam, kip en ander
gevogelte. Tevens is Agterberg een groothandel in binnen- en buitenlandse
vleeswaren en kazen, salades, maaltijden, patés, kruiden en specerijen en
nog veel meer. Dit wordt dagelijks bezorgd aan klanten in binnen en
buitenland.

Kwaliteitsmanager Food 24-32 uur
(MBO/HBO) VERVULD
Agterberg Vleeswaren is volop in ontwikkeling en zoekt een Kwaliteitsmanager die deze uitdaging
samen met hen wil aangaan, zonder hierbij het ambachtelijke karakter van het bedrijf uit het oog te
verliezen waar ze zo trots op zijn. Als Kwaliteitsmanager ben jij continu bezig met het verbeteren van
proces en product en heb je direct een grote impact op de ontwikkeling van dit familiebedrijf. Binnen
deze functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en verbeteren van het
kwaliteitssysteem en krijg je de vrijheid van het bedrijf om hier je eigen inzichten in kwijt te kunnen.
Daarnaast mag je het bedrijf zelfstandig naar een FSSC 22000 certificering begeleiden.
Op de vloer ben jij iemand die de ongeveer 30 medewerkers graag wil helpen met hun ontwikkeling,
jouw vakkennis wil overbrengen en het niet schuwt om ze waar nodig aan te sturen. Hierbij krijg je
van het bedrijf de vrijheid om een duidelijke richting aan te geven, is er nauw contact met de directie
en zijn er mogelijkheden om waar nodig externe ondersteuning in te schakelen.
Verder kun je de volgende werkzaamheden verwachten:
Inzetten van microbiologisch onderzoek, swaps en bijwerken controlelijsten
Optimaliseren van het productieproces vanuit kwaliteit
Verantwoordelijk voor het organiseren, begeleiden en uitvoeren van zowel interne als externe
audits
Risicoanalyses en kwaliteitscontroleplannen opstellen, uitvoeren en analyseren
Leiden van het project "certificering FSCC 22000
Specificatiebeheer
Adviseren van de directie omtrent kwaliteitskwesties
Handboek bijhouden en optimaliseren

"Een mooie parttime positie als Kwaliteitsmanager. Deze
functie is in overleg qua werktijden vrij in te vullen en dus
uitermate geschikt voor parttimers met een druk

gezinsleven. "
Functie-eisen
Aangezien Agterberg Vleeswaren zich sterk aan het ontwikkelen is, zijn wij op zoek naar een
Kwaliteitsmanager die zich graag mee wil ontwikkelen en groeien binnen hun ambachtelijk karakter.
En verder:
Heb je een afgeronde hbo/wo opleiding richting levensmiddelentechnologie
Bij voorkeur al wat jaren ervaring in een vergelijkbare functie, bijvoorbeeld als
kwaliteitsmedewerker, QA Manager of QA officer
Ben je iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat en houd je van aanpakken en een directe
aanspreekcultuur
Ben je pro-actief, enthousiast en mens- en resultaatgericht
Heb je kennis van en ervaring met HACCP en FSSC 22000
Heb je affiniteit met vleeswaren en een ambachtelijke filosofie

Aanbod
Agterberg Vleeswaren biedt jou:
Een uitdagende baan die op parttime basis is te vervullen
De kans om een certificeringstraject volledig te begeleiden
Ruimte om je naar eigen inzicht bij te scholen en te ontwikkelen
Een warme en prettige werkomgeving waarin je je snel zult thuis voelen
Een jaarcontract en bij wederzijds vertrouwen bij verlenging een vast contract
Een salaris tussen de €2.220 - €3.800 bruto per maand op basis van 40 uur, afhankelijk van
opleiding en ervaring

Reageren
Agterberg Vleeswaren 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. 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 over Agterberg Vleeswaren
Match? Introductie bij Agterberg Vleeswaren
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Den Bosch / Zwolle
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Agterberg Vleeswaren
Tweede gesprek bij Agterberg Vleeswaren

Assessment (persoonlijkheid en competenties) vanuit Agterberg Vleeswaren
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
Uren per week
Rijbewijs nodig
Salaris range

Zwanenburg
mbo / hbo
24-32
Ja
€2.200 - €3.800

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

