United Petfood Nederland B.V. is een snelgroeiende internationale
organisatie die private label producten produceert in de honden- en
kattenvoedingsindustrie. Daarbij richt het van oorsprong Belgische
familiebedrijf zich op kwalitatief hoogstaand droogvoer, natvoer, koekjes en
snacks. Dankzij de jarenlange kennis, ervaring en focus op kwaliteit zijn ze
een betrouwbare partner en helpen ze hun klanten van productontwikkeling
tot aan levering.
Op dit moment werken er ruim 1200 medewerkers bij United Petfood,
verdeeld over 19 fabrieken in binnen- en buitenland. Voor de vestiging in
Coevorden zoeken wij een QA Specialist Petfood. Op deze productielocatie
werken ongeveer 190 medewerkers dagelijks aan het produceren,
verpakken en distribueren van honden- en kattenvoer. In de nabijgelegen
koekjesfabriek werken ook nog ongeveer 35 medewerkers.
Het bedrijf is hard aan het groeien en krijgt veel nieuwe klanten, producten
en exportlanden erbij. Dit is dus het perfecte moment om in te stromen in
deze prachtige en groeiende organisatie!

QA Specialist Petfood (hbo) VERVULD
In deze functie als QA Specialist Petfood ben je een belangrijke schakel in kwaliteitsprocessen
binnen een professioneel en fijn samenwerkend QA-team en heb je regelmatig contact met andere
disciplines, zoals productie, distributie, en R&D. Samen met je QA-collega ben je verantwoordelijk
voor de uitvoering van het kwaliteitsbeheer binnen de vestiging. Je krijgt je eigen
verantwoordelijkheidsgebied waardoor dit een veelzijdige functie is waarin je jezelf echt kunt laten
zien. Je bent continu alert op verbeterpunten m.b.t. kwaliteitsprestaties en draagt bij aan
verbeterprojecten. In deze functie rapporteer je aan Astrid Leppink, Quality Manager.
In deze uitdagende functie houd jij je daarnaast bezig met de volgende werkzaamheden:
Dagelijks ben je te vinden op de productievloer. Je signaleert kwaliteitsafwijkingen en
ondersteunt de productie bij efficiënte en praktische oplossingen
Je begeleidt zowel interne als externe audits
Je krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan QA verbeterprojecten. Zie jij iets wat beter kan?
Jij krijgt de mogelijkheid hier werk van te maken
Komen er klachten binnen? Jij handelt ze af en zet ze door naar de desbetreffende persoon,
zodat klachten snel verholpen worden
Kwaliteitsgericht meedenken bij nieuwe investeringen, zoals het opstellen van instructies voor
nieuwe productielijnen of machines, aanvragen van documenten voor nieuwe ingrediënten en
het opstellen van questionnaires voor nieuwe leveranciers
Je werkt continu aan de uitvoering en verbetering van diverse kwaliteitssystemen op de
vestiging (IFS, FSSC 22000, SKAL en MSC)
Wil je meer weten over United Petfood en de achtergronden bij deze vacature? Lees dan het
interview met jouw mogelijk toekomstige Quality Manager Astrid Leppink

op het nieuwsgedeelte van onze website.

"Als QA Specialist Petfood zorg jij er samen met je
collega's voor dat de gehele productie van honden- en
kattenvoeding aan alle kwaliteitseisen voldoet."
Functie-eisen
Voor deze vacature van QA Specialist Petfood is het belangrijk dat je je thuis voelt in een dynamische
food productieomgeving. Je bent communicatief sterk en hebt een positieve, proactieve instelling.
Verder herken je jezelf in het volgende profiel:
Je hebt een hbo-opleiding afgerond, zoals Levensmiddelentechnologie, Food and Business, of
een hbo-niveau door aanvullende kwaliteitsopleidingen en werkervaring.
Je neemt een aantal jaren relevante praktijkervaring in een food productieomgeving mee,
bijvoorbeeld als QA Officer, QA adviseur, kwaliteitsmedewerker, of aanverwante functie
Je hebt een aantal jaar praktische kennis en ervaring opgedaan met kwaliteitssystemen zoals
HACCP, BRC, IFS, en FSSC 22000
Je hebt een goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift
Je kunt goed zelfstandig werken, beslissingen nemen en problemen oplossen.
Je kunt prioriteiten stellen en houdt je hoofd koel onder druk

Aanbod
Bij United Petfood is geen dag hetzelfde. Wanneer jij deze vacature van QA Specialist Petfood
vervult, dan krijg je een veelzijdige functie met eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Je komt
bij United Petfood in een organisatie terecht die snel groeit en die jou de kans biedt om mee te
groeien.
Daarnaast biedt de functie onder andere:
Een jaarcontract direct bij United Petfood met uitzicht op een vast dienstverband
Een salaris tot €4.000 bruto per maand op basis van 40 uur per week. Dit is mede afhankelijk
van jouw reeds opgedane werkervaring
De mogelijkheid om de functie parttime (minimaal 32 uur) of fulltime uit te oefenen
Een dertiende maand
25 vakantiedagen én 5 ADV dagen per jaar
De mogelijkheid om je functie te verbreden, bijvoorbeeld met de thema's milieu en veiligheid
De mogelijkheid om andere productielocaties te bezoeken en je kennis te delen met collega's
Een reiskostenvergoeding
Een pensioenregeling

Reageren
United Petfood Nederland B.V. 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 van United Petfood Nederland B.V. en de
vacature
Match? Introductie bij United Petfood Nederland B.V.
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij United Petfood Nederland B.V.
Tweede gesprek bij United Petfood Nederland B.V.
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Martijn Schmid, Recruiter, via het
telefoonnummer 085 105 0125. Hij 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

Coevorden
hbo
Medior
32-40

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
Martijn Schmid

