Meat Friends Noord B.V. is een dynamische producent van dagverse
vleesproducten, zoals biefstuk, gehakt en worsten. Deze kwalitatief
hoogwaardige producten zijn te vinden in supermarkten in heel Nederland.
De organisatie is een onderdeel van Van Loon Group, een ondernemend
familiebedrijf met elf verschillende producenten van vleesproducten,
vleesvervangers en maaltijden. Het bedrijf bestaat inmiddels al meer dan 50
jaar. De focus ligt op de klant, en daarnaast staan duurzaamheid,
operationele verbetering en groei hoog in het vaandel bij het bedrijf.
Op de locatie in Beilen werken dagelijks ruim 200 medewerkers aan de
productie van rund- en maalproducten. Op deze locatie heerst een fijne en
vriendelijke sfeer door de ‘can do’ mentaliteit die Meat Friends Noord B.V.
stimuleert. Er is momenteel een vacature ontstaan voor een QA Manager
Food.

QA Manager Food 28-38 uur (hbo) VERVULD
Als QA Manager Food ben je een belangrijke schakel in het productie- en kwaliteitsproces. Je bent
samen met het kwaliteitsteam verantwoordelijk voor de borging en verbetering van de
kwaliteitsaspecten, -controles en -inspecties van alle eindproducten, grondstoffen en processen. Je
bent gemotiveerd om de hoogste kwaliteitsstandaard te halen en je stuurt de QA medewerkers aan
om deze normen te implementeren, te integreren en te handhaven op de verschillende afdelingen.
Elke dag een beetje beter. Naast jijzelf bestaat dit kwaliteitsteam uit twee QA medewerkers die aan
jou rapporteren. Je dagelijkse aanspreekpunt en sparringpartner is Erwin Schutten, locatiemanager
van Beilen. Je rapporteert aan de algemeen directeur van Meat Friends.
Als QA Manager Food werk je ook nauw samen met de andere afdelingen binnen de productielocatie.
Zo werk je samen met de teamleiders van de productieafdelingen aan kwaliteitsbewustzijn en
controleer je middels audits of de kwaliteit voldoet aan de vereisten van de wettelijke kaders,
richtlijnen en standaarden. Ook ben je het aanspreekpunt voor externe partijen, zoals certificerende
instellingen, brancheorganisaties, klanten en leveranciers.
Bij deze vacature van QA Manager Food horen daarnaast de volgende werkzaamheden:
Je ontwikkelt en inspireert je collega's door middel van training, opleiding en overdracht van
kennis
Je werkt aan het bijhouden, uitvoeren en optimaliseren van de aanwezige kwaliteitssystemen
zoals IFS, HACCP en het Beter Leven-keurmerk
Je stelt plannen, procedures en werkinstructies op om de kwaliteit naar een nog hoger niveau te
tillen
Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van (nieuwe) wet- en regelgeving en het
behalen van benodigde certificeringsvereisten
Je houdt je bezig met het analyseren, afhandelen en opvolgen van klachten
Wil je meer weten over het werken bij Meat Friends Noord? Lees dan het interview met jouw mogelijk
toekomstige locatiemanager Erwin Schutten

op het nieuwsgedeelte van onze website.

"Als QA Manager Food krijg je de kans om een duidelijke
stempel te drukken op de QA-afdeling van het bedrijf en
om het kwaliteitsbewustzijn naar een hoger niveau te
tillen."
Functie-eisen
Voor deze vacature van QA Manager Food zoeken we een ervaren kwaliteitsmanager die zichzelf
uitdaagt om een hoog kwaliteitsniveau te behalen. Daarnaast voel je je thuis in een dynamische
productieomgeving met een snelle doorlooptijd.
Verder herken je jezelf in het volgende profiel:
Je bent werkzaam op hbo-niveau en je hebt een relevante opleiding afgerond, zoals
Levensmiddelentechnologie, Food and Business of Food Innovation
Je neemt een aantal jaren relevante QA-praktijkervaring in een food productieomgeving mee,
bijvoorbeeld als QA Officer, QA Adviseur, kwaliteitsmedewerker, of aanverwante functie
Leidinggevende ervaring is een pre
Je hebt een aantal jaar praktische kennis en ervaring opgedaan met kwaliteitssystemen zoals
HACCP, IFS, BRC, en het Beter Leven-keurmerk
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Je hebt een proactieve instelling, kunt goed zelfstandig werken en neemt initiatief
Je bent mensgericht, communicatief vaardig en een echte kartrekker

Aanbod
Bij Meat Friends Noord B.V. is geen dag hetzelfde. Wanneer je deze vacature van QA Manager Food
vervult, dan krijg je een uitdagende, sturende functie met veel eigen verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid. Deze functie kun jij zelf vorm en inhoud geven, bijvoorbeeld door het opzetten van
QA-verbeterprojecten.
Daarnaast biedt de functie onder andere:
Een jaarcontract direct bij Meat Friends Noord B.V. met uitzicht op een vast dienstverband
Een salaris tussen de €4.177 en €5.162 bruto per maand gebaseerd op een fulltime
dienstverband (38 uur per week)
8% vakantiegeld
Een reiskostenvergoeding, gebaseerd op de cao voor het Slagersbedrijf
De mogelijkheid om de functie parttime (minimaal 4 dagen) of fulltime uit te oefenen
25 vakantiedagen en de mogelijkheid om extra vakantiedagen bij te kopen
Een mooie personeelskorting op vleespakketten van Meat Friends Noord B.V.

De mogelijkheid om met andere QA Managers van de Van Loon Group samen te komen en
kennis te delen
Een pensioenregeling bij ‘Stichting De Samenwerking’, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf

Reageren
Meat Friends Noord 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 Meat Friends Noord B.V. en de vacature
Match? Introductie bij Meat Friends Noord B.V.
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Meat Friends Noord B.V.
Tweede gesprek bij Meat Friends Noord 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
Salaris range

Beilen
hbo
Medior
28-38
€ 4.177 - € 5.162 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
Martijn Schmid

