Normec Quality Assurance is onderdeel van Normec Foodcare, een
allround dienstverlener en nummer één kennispartner op het gebied van
kwaliteit en voedselveiligheid. Normec Quality Assurance begeleidt klanten
bij vraagstukken over voedsel- en productveiligheid, kwaliteitsmanagement
en duurzaamheid.
Normec kenmerkt zich in een open en informele sfeer waar jij van
toegevoegde waarde bent. Er is veel kennis en expertise binnen
handbereik, waardoor jij de mogelijkheid krijgt om veel kennis, ervaring en
inzichten op te doen in verschillende branches, grootte van organisatie en
bedrijfsculturen.

Adviseur QA Food 24-40 uur (hbo/wo)
Jij werkt voor de klant die je optimaal ondersteunt, begeleidt en ontzorgt bij allerlei vraagstukken
omtrent kwaliteit en voedselveiligheid. Jouw klanten zijn verschillende levensmiddelenproducenten,
handelsbedrijven en transporteurs in jouw regio.
Samen met de klant bepaal je de kwaliteits- en voedselveiligheidsdoelstellingen en voer je deze uit.
De opdrachten en klanten zijn elke keer weer anders, net als je eigen functie binnen een bedrijf. Zo
kan het zijn dat je de ene dag bij een bakkerij een IFS audit begeleidt om daags erna het BRC
kwaliteitssysteem op te zetten bij een vleesproducent. De opdrachten variëren van kortlopende tot
langlopende projecten, afhankelijk van het vraagstuk. Ook kan het zijn dat je vaste klanten hebt waar
je eens in de zoveel tijd advies geeft over kwaliteit. Hierdoor bouw je snel een schat aan ervaring op
die je weer inzet bij nieuwe klanten en nieuwe vraagstukken.
Je komt terecht in een team van c.a. 50-collega kwaliteitsadviseurs die passie hebben voor het vak
en waar je indirect mee samenwerkt. Dagelijks heb je de mogelijkheid om met jouw collega's te
sparren over kwaliteitsvraagstukken. Daarnaast zijn er nog andere momenten waarop je samenkomt
of kennis opdoet.
Meer weten over het werken als Adviseur QA Food bij Normec Quality Assurance? Lees het verhaal
van collega Anne op de website van Normec Foodcare, die haar ervaringen deelt. ?

"Voor één organisatie werken, maar wel veel verschillende
bedrijven zien? Als Adviseur QA Food bij Normec Quality
Assurance krijg jij de kans om bij verschillende
voedingsmiddelenbedrijven in jouw regio aan de slag te
gaan met gevarieerde en uitdagende QA-opdrachten."

Functie-eisen
Wij zoeken voor Normec Quality Assurance een Adviseur QA die voor de klant waarde creëert door
de beste en persoonlijke zorg te regelen in kwaliteit en voedselveiligheid.
Verder van belang voor deze vacature:
Je bent in het bezit van een hbo/wo Voedingsmiddelentechnologie, Food & Business of
vergelijkbare opleiding
Je beschikt over QA-werkervaring als QA medewerker/manager of kwaliteitsmedewerker binnen
de levensmiddelenproductie. Hierdoor heb je ervaring in het zelfstandig onderhouden of het
opzetten van de kwaliteitssystemen. Kennis van R&D en/of procestechnologie is een pre
Je hebt actuele kennis van de kwaliteitssystemen zoals BRC, IFS of FSSC 22000. Kennis van
de ISO 9001, 14001 en 18001 is een pre
Je beschikt over de competenties: ondernemend, zelfstandig en klantgericht. Jij kan luisteren
naar de klant en kan hen motiveren en overtuigen om het kwaliteitsbewustzijn naar een hoger
niveau te brengen
Vanwege het aanbod aan opdrachten is het wenselijk dat je woonachtig bent in de omgeving
van Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Wanneer je centraal gelegen
woont nodigen wij jou ook uit om te solliciteren

Aanbod
Werken bij Normec Quality Assurance staat voor een afwisselende baan waarbij je jezelf constant
ontwikkelt en dagelijks nieuwe mensen en verschillende klanten ontmoet, waardoor je een schat aan
ervaring opbouwt. Ook binnen Normec Quality wordt er in jouw persoonlijke ontwikkeling
geïnvesteerd.
Wat mag jij verwachten van Normec Quality Assurance:
Je komt terecht in een groeiende en stabiele organisatie
Je ontvangt een salaris tussen de € 2.200 en € 5.000 bruto per maand gebaseerd op een
fulltime dienstverband en is mede afhankelijk van jouw opgedane werkervaring
Je ontvangt een jaarcontract direct bij Normec Quality Assurance. Als het van beide kanten
goed bevalt heb je uitzicht op een vast dienstverband
Je ontvangt 25 vakantiedagen + 8 % vakantietoeslag
Een pensioenregeling
Je kan de functie zowel parttime (minimaal 24 uur) als fulltime uitoefenen
Investering in jouw persoonlijke ontwikkeling met onder andere een individueel opleidingsplan
van 2 jaar
Er wordt geluisterd welke richting je op wil. Wanneer de gelegenheid er is kan je naast jouw
werk verschillende interne rollen uitvoeren (bijv. foodtrust, kennisteam, audits & inspecties)
Er zijn interne doorgroeimogelijkheden binnen de verschillende business units
Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met jouw woonlocatie, waardoor de afstand woonwerkverkeer acceptabel blijft
Je ontvangt een auto van de zaak vanaf 28 uur per week, een mobiele telefoon en laptop

Er is een actieve personeelsvereniging met het gehele jaar door allerlei activiteiten

Reageren
Normec Quality Assurance 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 Quality Assurance
Match? Introductie bij Normec Quality Assurance
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Vught
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Normec Quality Assurance
Tweede gesprek bij Normec Quality Assurance
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Johanna Pierhagen, Senior 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

Heel Nederland
hbo / wo
Medior
24-40
Ja
€ 2.200 - € 5.000 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."

