Normec Foodcare is kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en
smaak. Dit doet Normec Foodcare door complete projecten uit handen te
nemen op het gebied van kwaliteitszorg, labelling, productkeur,
laboratoriumonderzoek, smaaktesten en QA-automatisering. Ook het
opleiden en trainen van medewerkers, risicomanagement, het controleren
van etiketten, uitvoeren van specificatiebeheer en auditeren en uitvoeren
van hygiëne-inspecties behoren daartoe.
Elke dag werken meer dan 600 experts aan veelzijdige en uitdagende
projecten. Door de ruime ervaring in verschillende branches, grootte van
organisaties en bedrijfsculturen, beschikt Normec Foodcare over een schat
aan kennis, ervaring en inzicht.
De afdeling Audits & Inspections voert jaarlijks zo'n 7.000 hygiëne-inspecties
uit in retail, horeca en catering.
Voor het werkgebied Zuid-West Brabant zijn wij zijn op zoek naar een
Hygiëne Auditor.

Hygiëne Auditor Food (mbo/hbo) VERVULD
Wanneer je als Hygiëne Auditor bij Normec Foodcare aan de slag gaat, heb je een uitdagende en
afwisselende baan. Als Hygiëne Auditor bezoek je namelijk zelfstandig verschillende landelijke- en
mondiale horeca, retail en cateringklanten zoals supermarkten, restaurants, business- en
schoolcatering in jouw regio. Bij deze klanten toets je de locatie aan de actuele wet- en regelgeving
op het gebied van voedselveiligheid. Je gaat in gesprek met de medewerkers om hen op een
coachende en motiverende manier te begeleiden op het gebied van voedselveiligheid.
Je komt terecht in een gezellig en veelzijdig team van 8 collega's waar je indirect mee samenwerkt.
Dagelijks spar je met jouw collega's over innovatieve oplossingen. Daarnaast loop je twee keer per
jaar met een collega een audit mee, waarin je jouw kennis en ervaring actief deelt.
Samenvattend behoren de volgende werkzaamheden tot je takenpakket:
Jij plant zelfstandig alle bezoeken in en bereidt deze bezoeken zorgvuldig voor
Jij bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en rapporteren van voedselveiligheidsaudits
Tijdens de audit voer jij food bemonstering uit, zoals microbiologische monsterafname
Jij stelt een inspectierapport op, waarin jij een duidelijk verbeterplan hebt voor elke locatie waar
jij op bezoek gaat
Jij geeft adviezen op het gebied van voedselveiligheid

"Als Hygiëne Auditor Food bezoek je zelfstandig
verschillende landelijke- en mondiale horeca, retail en

cateringklanten in Zuid-West Brabant. Bij deze klanten
toets je de locatie aan de actuele wet- en regelgeving op
het gebied van voedselveiligheid."
Functie-eisen
Jouw kennis van kwaliteitszorg en voedselveiligheid, in combinatie met jouw sociale vaardigheden,
bepalen het succes van de inspecties en de ervaring van de opdrachtgevers.
Wat belang is voor deze vacature:
Je bent in het bezit van een afgeronde mbo niveau 4- of hbo opleiding, gerelateerd aan de
levensmiddelenindustrie, zoals Voedingsmiddelentechnologie, Voeding & Diëtetiek of
vergelijkbaar
Je beschikt over relevante stage- of werkervaring binnen de kwaliteitszorg in de food sector,
zoals QA/QC medewerker, HACCP specialist of auditor
Je beschikt over analytische en communicatieve vaardigheden. Jij bent in staat om het
analyseproces zelfstandig uit te voeren en de resultaten in kundige adviezen te verwoorden. Dit
alles op een coachende manier waardoor jij klanten motiveert om hiermee aan de slag te gaan
Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Vanwege het aanbod aan opdrachten, ben je woonachtig in de regio Zuid-West Brabant

Aanbod
Als Hygiëne Auditor kom je op de meest uitlopende locaties terecht. Zodoende bouw je een brede
kennis op van de verschillende processen, verbetertechnieken en hoe personen en bedrijven te werk
gaan.
Wat mag jij verwachten van Normec Foodcare:
Bij Normec Foodcare kom je terecht in een groeiende en winstgevende organisatie
Je krijgt een salaris tussen de € 2.400 en € 2.800 bruto per maand gebaseerd op een fulltime
dienstverband en is mede afhankelijk van jouw opgedane werkervaring
Je krijgt een jaarcontract bij Normec Audits & Inspections. Als het van beide kanten goed bevalt
heb je uitzicht op een vast dienstverband
Je krijgt 25 vakantiedagen + 8 % vakantietoeslag
Een pensioenregeling
Ontwikkeling- en doorgroeimogelijkheden. Zo wordt er gekeken naar jouw kwaliteiten en
talenten, is er elk jaar een thema en training om jouw (vak)inhoudelijke kennis te verdiepen en
zijn er bij Normec Foodcare meerdere kansen waar je later na toe kan groeien
Een goede werk-privé balans. In overleg met de klant(en) is het mogelijk om jouw werktijden
flexibel in te delen
Je ontvangt een auto van de zaak, een mobiele telefoon en laptop (type Microsoft Surface)
Er is een actieve personeelsvereniging met het gehele jaar door allerlei activiteiten

Reageren
Normec Foodcare 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 Normec Foodcare
Match? Introductie bij Normec Foodcare
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor Vught
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Normec Foodcare
Tweede gesprek bij Normec Foodcare
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
Rijbewijs nodig
Salaris range

Zuid-West Brabant
mbo / hbo
Junior
40
Ja
€ 2.400 - € 2.800

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
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."

