Schur Flexibles is een grote speler op het gebied van bedrukte
verpakkingsmaterialen voor de zoetwarenindustrie. Met twee vestigingen zijn
zij al meer dan 100 jaar actief. Zij staan er voor de klant centraal te stellen
door optimale technieken, hoge kwaliteit en uitstekende service. Zij
produceren waspapier, laminaten en "twist, wrap, fold en seal" verpakkingen
voor veelal grote A-merken. Zij maken onderdeel uit van Schur Flexibles
Group, een bedrijf dat in meerdere landen in Europa actief is en wereldwijd
haar verpakkingen levert. De locatie in Rotterdam ligt direct aan de Maas en
is gevestigd in een karakteristiek pand. Er werken 68 medewerkers met
passie en trots aan de ontwikkeling en productie van snoepverpakkingen. De
cultuur kenmerkt zich door weinig lagen, korte lijnen en er is een bijzonder
laag personeelsverloop.

Interim Kwaliteitsmanager Food 24-32 uur
(hbo) VERVULD
In de functie van Interim Kwaliteitsmanager voor locatie Rotterdam stuur je een team van drie
kwaliteitsmedewerkers aan en zet je de kaders uit en onderhoudt diverse
kwaliteitsmanagementsystemen waaronder BRC PPM, FSC en HACCP. Je rapporteert aan de
Manager Quality Department en R&D. Het gaat om een tijdelijke functie voor een periode van 6 tot 10
maanden.
Taken en verantwoordelijkheden die bij deze vacature horen zijn:
Uitbreiden en verbeteren van de kwaliteitssystemen
Je bent sparringpartner op het gebied van kwaliteit
Je stimuleert het kwaliteitsbewustzijn binnen de gehele organisatie
Je geeft op coachende wijze leiding aan de QA-afdeling en coördineert de werkzaamheden
Je streeft er naar de kwaliteitsafwijkingen te verminderen
Je coördineert interne en externe audits
Het afhandelen van en anticiperen op klachten
Meer weten over het werken, de sfeer en de cultuur bij Schur Flexibles? Lees dan hoe wij ons eerste
bezoek daar hebben ervaren.

"De Interim Kwaliteitsmanager bij Schur Flexibles vervult
een essentiële rol bij het voedselveilig produceren van
voor de klant op maat ontwikkelde verpakkingsmaterialen.
Met jouw team werk je nauw samen met R&D aan het
voor de klant oplossen van verpakkingsvraagstukken van

deze tijd."
Functie-eisen
Om deze vacature van Interim Kwaliteitsmanager succesvol te vervullen, verwachten we dat je je
herkent in het volgende profiel:
Je beschikt over hbo werk- en denkniveau
Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring opgedaan als QA Manager of QA consultant
in een productieomgeving, bij voorkeur binnen de food of verpakkingsindustrie
Je beheerst de Nederlands en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van de Duitse taal is
een pre
Je beschikt over kennis van BRC, HACCP en de actuele Europese wetgeving inzake de
verpakkingsindustrie
Je bent praktisch ingesteld en hebt een aanpakkersmentaliteit
Je werkt gestructureerd en bent sterk in organiseren
Je werkt zelfstandig, bent flexibel en accuraat
Je bent klantvriendelijk, pro-actief en besluitvaardig

Aanbod
Schur Flexibles biedt je de mogelijkheid deze tijdelijke functie binnen 3 of 4 dagen per week in te
vullen. Aan deze functie is gekoppeld:

Een contract voor bepaalde tijd, indicatie van de duur is 6 tot 10 maanden
Een salaris tussen €3500 en €4700 bruto per maand op basis van 38 uur per week
8% vakantiegeld en maar liefst 26 vakantiedagen
Een mooie pensioenregeling
Reiskostenvergoeding
De mogelijkheid deze functie op ZZP-basis in te vullen
Flexibele werktijden, aanvangen kan vanaf 06.30 uur tot 9.00 uur
Het werken met gepassioneerde collega's in een laagdrempelige sfeer

Reageren
Schur Flexibles 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 Schur Flexibles
Match? Introductie bij Schur Flexibles
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Den Bosch
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Schur Flexibles
Tweede gesprek bij Schur Flexibles en kennismaking met kwaliteitsteam
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Johanna Pierhagen, Recruiter, 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!
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

Rotterdam
hbo
Medior
24-32
€3.500 - €4.700 bruto per maand

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

Johanna Pierhagen
Senior Recruiter
085 105 01 24
j.pierhagen@professionalsinfood.nl
"Sinds 2006 ben ik werkzaam als recruiter. Voor mij is dit absoluut de leukste
baan die er is! Graag verdiep ik me grondig in de bedrijven, de vacatures en
natuurlijk in jou als kandidaat om die mooie match te kunnen maken. Die
match, die je energie geeft. Met plezier maak ik kennis met jou om de
mogelijkheden en jouw wensen te bespreken."

