Buiteman Savoury Biscuits is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de productie van luxe zoutjes. Zij levert o.a. aan diverse
internationale retailers, onder eigen merk en private label. De bedrijfscultuur is informeel, nuchter en slagvaardig. Buiteman is een
kleine onderneming waar de betrokkenheid hoog is. Buiteman biedt een energieke werkomgeving, waar zelfstandigheid en het
nemen van verantwoordelijkheid wordt verwacht.
De afdeling kwaliteit, bestaande uit 3,2 fte medewerker, is verantwoordelijk voor de implementatie, uitvoering, onderhoud en
optimalisatie van de kwaliteit-/ voedselveiligheidssystemen (BRC en IFS), voor interne en externe informatieverstrekking t.a.v. alle
kwaliteit gerelateerde vraagstukken en voor de etikettering van verpakkingen.
Op dit moment heeft Buiteman plaats voor een

Kwaliteitsmedewerker/QA medewerker Food m/v (36 uur p/w)
Functieomschrijving
In deze functie ga jij je onder andere bezig houden met:
• Zorgdragen voor het kwaliteitssysteem en borgen van de voedselveiligheid door het actueel houden van kwaliteitsdocumentatie
en het uitvoeren van validaties en gevaren analyses;
• Realiseren van kwaliteitscontroles en inspecties zoals uitvoeren van audits en houdbaarheidstesten en controleren van
productkwaliteit en verpakt product;
• Verzamelen en interpreteren van diverse kwaliteitsgegevens op het gebied van verpakkingsmateriaal;
• Invullen en onderhouden van eindproduct specificaties, w.o. specificatiesystemen van klanten;
• Behandelen van klachten en ondersteunen kwaliteitsmanager.

Profiel
Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Wat zoeken we verder?
•
MBO+/HBO werk- en denkniveau;
•
Ervaring in de voedingsmiddelenindustrie;
•
Bij voorkeur ervaring opgedaan binnen productiebedrijf;
•
Technische kennis m.b.t. verpakkingsmaterialen is een pré;
•
Gecertificeerd interne auditor;
•
Hoge mate van zelfstandigheid.
•
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
•
Ervaring met Microsoft Office;
•
Hands-on mentaliteit (passend bij branche en bedrijf);
•
Weet om te gaan met de druk die in een productie omgeving continue aanwezig is.

Wat bieden wij?
Als organisatie kunnen wij onze werknemers veel bieden. Denk hierbij aan o.a.:
•
Lange termijn doorgroeimogelijkheden naar QA manager, vanuit plaatsvervangend QA manager;
•
Boeiend werk in een internationaal opererende organisatie;
•
Een team met ambitie dat zich constant wil verbeteren en professionaliseren;
•
Veelzijdige functie met uitdagende werkzaamheden;
•
Wat je hier doet, wordt opgemerkt!
•
Een marktconform salaris dat wordt bepaald op basis van opleiding en werkervaring;
•
Wij gaan voor een lange termijn relatie;
•
Een gezellige zomerlunch en wekelijks vers fruit.

Interesse?
In geval van vragen kun je contact opnemen met Kitty van Rooij. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 13u telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer 076-50 424 80. Mail je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar peno@buiteman.com. Graag
in het onderwerp van de e-mail “Kwaliteitsmedewerker /QA medewerker Food” vermelden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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