Al meer dan 50 jaar is Van der Moolen Foodgroup gespecialiseerd in de
productie van authentiek gewalste noedels, het importeren en klant
specifiek maken van Italiaanse pasta en het verkopen van eersteklas
rijstsoorten. Van der Moolen Foodgroup levert maatwerk voor de
foodindustrie, foodservice en de retail.
Naast de levering van ongekookte producten aan foodproducenten, staat
Van der Moolen Foodgroup ook bekend om het leveren van producten in
elke gewenste gaarheid en verpakkingseenheid. Iets wat mogelijk is
doordat ze een eigen kookafdeling hebben.
Van der Moolen Foodgroup streeft naar een volledige service richting haar
klanten, het opbouwen van langdurige samenwerkingen en het leveren van
topkwaliteit!

Kwaliteitsmanager Food 20-24 uur
(MBO/HBO) VERVULD
In het leveren van topkwaliteit heb jij een belangrijke rol. Jij bent als Kwaliteitsmanager Food namelijk
verantwoordelijk voor het totale QA management. Je wordt leading op QA gebied en gaat deel
uitmaken van een hecht team, waarin je samen met de productiemanager en de directeur zorgt voor
een optimaal kwaliteitssysteem.
Hoe ga je dit doen:
Je bent verantwoordelijk voor het op orde houden en verbeteren van de kwaliteitssystemen in
een FSSC 22000 en SKAL gecertificeerd bedrijf
Je begeleidt audits van klanten en zorgt voor een juiste opvolging hiervan. Daarnaast voer je
ook interne audits uit
Je zorgt voor een goede leveranciersbeheersing door vragenlijsten uit te zetten en actief
contact met de leveranciers te onderhouden
Je maakt nieuwe productspecificaties in PeQasus en past waar nodig de bestaande
specificaties aan
Je speelt in op trends in de markt om kwaliteitsproblemen, met bijvoorbeeld Listeria, te
voorkomen
Je bent de gesprekspartner van de NVWA
Ook staat Van der Moolen Foodgroup open voor verbetering. Zie je een verbeterpunt, dan maak
je er graag werk van

"Verantwoordelijk voor het totale QA management bij een
uniek familiebedrijf."
Functie-eisen
Het is voor deze vacature van belang dat je al enige jaren ervaring hebt met het beheren en up-todate houden van kwaliteitssystemen. Jij speelt namelijk een cruciale rol op het QA gebied.
En verder:
Heb je een afgeronde opleiding richting de levensmiddelentechnologie, of aanverwante food
opleiding
Beschik je over aantoonbaar hbo werk- en denkniveau
Heb je kennis van kwaliteitssystemen zoals FSSC 22000, SKAL, BRC en/of IFS
Is het belangrijk dat je de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk beheerst
Sta je er voor open om parttime te werken. Je bent 20 tot 24 uur per week beschikbaar
Ben je proactief en positief ingesteld om verbeteringen te realiseren
Vind je het leuk om een keer bij te springen op kantoor als dat nodig is. Denk aan het
aannemen van telefoontjes, bezoek ontvangen en orders invoeren. Het team ondersteunt elkaar
graag.

Aanbod
Je komt te werken in een uniek familiebedrijf met zo'n 20 medewerkers. Een klein en hecht team dat
vol passie werkt aan mooie producten voor onder andere de Chinese horeca, de food industrie en
retail. Je krijgt een breed takenpakket en veel vrijheid om er iets moois van te maken. Jouw input
maakt het verschil.
Daarnaast biedt Van der Moolen Foodgroup:
Een salaris tussen de €3000 - €3500 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband
Flexibel in te delen werkdagen. Zo kun je 5 ochtenden onder schooltijd werken, of 2/3 hele
dagen. Veel is mogelijk in goed overleg
Je hebt 25 vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband
Een vergoeding voor de gemaakte reiskosten wanneer je meer dan tien kilometer reist
Een bedrijfspensioenregeling
Je start met een tijdelijk contract. Bevalt het van beide kanten goed, dan krijg je een vast
contract!

Reageren
Van der Moolen Foodgroup 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 der Moolen Foodgroup
Match? Introductie bij Van der Moolen Food Group
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Zwolle
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Van der Moolen Foodgroup
Tweede gesprek bij Van der Moolen Foodgroup
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Mark Jonker, Recruitment Consultant, via
het telefoonnummer 085 105 0127. 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

Enschede
mbo / hbo
Medior
20-24
€3000 - €3500

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
Mark Jonker

