?Bij Bonfait in Denekamp, sinds 2021 onderdeel van de Van Loon Group,
worden dagelijks verse maaltijden en salades gemaakt voor supermarkten
en food-service voor klanten in Nederland en meerdere landen in Europa.
Er werken circa 200 medewerkers bij Bonfait. Met passie voor lekker eten
en gevoel voor kwaliteit bereiden zij een gevarieerd aanbod aan pure
maaltijden waar je blij van wordt. In de basis wordt op traditionele wijze
gekookt, waardoor de pure smaak behouden blijft en geen kunstmatige
hulpstoffen nodig zijn.
Bonfait is een no-nonsense bedrijf met een ambitieuze groeistrategie.

QA Specialist Food (mbo/hbo)
Als QA specialist heb je een belangrijke rol bij de bereiding van maaltijden, maaltijdcomponenten,
salades en sauzen. Je zorgt voor een optimale borging van de voedselveiligheid en integriteit. Je
maakt deel uit van enthousiast en betrokken kwaliteitsteam. De afdeling bestaat momenteel uit de QA
manager, twee QA/QC medewerkers en twee medewerkers specificatiebeheer.
In deze uitdagende functie hou jij je onder meer bezig met:
Het bewaken van het QA- en QC-beleid
Beheren van het kwaliteitssysteem IFS, waaronder het valideren van programma’s en het
uitvoeren van HACCP-studies
Automatiseren van het kwaliteitsmanagementsysteem
Opstellen, uitvoeren en aansturen van verbeterprojecten
Proactief ondersteunen bij het bepalen van de toepasbaarheid en toelaatbaarheid van gronden hulpstoffen
Behandelen en analyseren van interne- en externe klachten
Operationele bijdrage aan NPD projecten
Wil je meer weten over de ontwikkelingen bij Bonfait en de de kwaliteitsafdeling, lees dan het
interview met Wipkje Dijkman, QA Manager op het niewsgedeelte van onze site.

"Een veelzijdige functie voor een QA specialist die mee wil
werken aan de optimale kwaliteit van pure maaltijden
binnen een enthousiast en betrokken kwaliteitsteam."
Functie-eisen
Voor deze vacature zoeken wij een veelzijdige QA specialist met ervaring in een productieomgeving

binnen de voedingsmiddelenindustrie. Verder herken je jezelf in het volgende profiel:
Je hebt een hbo-opleiding afgerond zoals Voedingsmiddelentechnologie, Food & Business, of
Voeding en Diëtetiek
Wanneer je een foodgerelateerde mbo-opleiding hebt afgerond en minimaal vijf jaar relevante
werkervaring hebt opgedaan als kwaliteitsmedewerker of QA medewerker, ben je ook van harte
welkom te solliciteren
Je hebt kennis en/of ervaring met kwaliteitsborgingssystemen zoals IFS en HACCP.
Je hebt affiniteit met continu verbeteren
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift
Je bent analytisch sterk en weet de vertaalslag te maken naar het management en de operatie
Je bent positief ingesteld, zelfstandig, kan overtuigen en bent resultaatgericht
Je hebt doorzettingsvermogen, bent tactvol, behulpzaam, enthousiast en collegiaal

Aanbod
Bij Bonfait is geen dag hetzelfde. Wanneer jij deze vacature van QA specialist invult kom je in een
organisatie terecht die groeit en jou de kans biedt mee te groeien.
Wat mag jij verder van Bonfait verwachten:
Een tijdelijk contract met de intentie dit om te zetten naar een vast dienstverband
Een salaris tussen de € 3100 en € 3800 bruto per maand op basis van 40 uur per week
Een fulltime werkweek heeft de voorkeur, maar 32 uur per week is bespreekbaar
Je ontvangt jaarlijks 25 vakantiedagen plus 15 atv dagen en de mogelijkheid extra
vakantiedagen te kopen
Je ontvangt een reiskostenvergoeding vanaf 10 kilometer
Je kunt flexibel starten tussen 07.00 uur en 09.00 uur
Een goede pensioenvoorziening en collectiviteitskorting bij diverse verzekeringen
Personeelskorting op de heerlijke producten

Reageren
Bonfait 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 Bonfait en de vacature
Match? Introductie bij Bonfait
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Bonfait
Tweede gesprek bij Bonfait

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
Salaris range

Denekamp
mbo / hbo
Medior
32 - 40
€ 3100 - € 3800 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."

