QA Coördinator (24-32 uur)
Wij zijn per direct op zoek naar een QA Coördinator! Sta jij stevig in je schoenen en word jij
enthousiast van het werken aan het verbeteren van processen en systemen? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
Functieomschrijving
Als QA Coördinator ben je samen met je kwaliteitscollega’s continu bezig met het verbeteren van de
kwaliteit van de processen en producten. Binnen deze functie ben je de verbindende factor tussen
verschillende afdelingen en ben je nauw betrokken bij het productieproces. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor het aansturen van de QA activiteiten. Je rapporteert direct aan de QHSE
Manager.
Andere belangrijke verantwoordelijkheden zijn:
• Verantwoordelijk voor het borgen van klanteisen en wettelijke verplichtingen in het
kwaliteitsmanagementsysteem;
• Verantwoordelijk voor het implementeren en optimaliseren van
voedselveiligheidsstandaarden- en systemen zoals: BRC, HACCP, VACCP & TACCP;
• Verantwoordelijk voor het beheer, de uitvoer en optimalisatie van het interne auditsysteem;
• Verantwoordelijk voor het beheren van het kwaliteitsmanagementsysteem;
• Verantwoordelijk voor het opzetten en verbeteren van validatieprocessen;
• Verantwoordelijk voor het begeleiden van externe kwaliteitsaudits.
Wie jij bent
• HBO werk- en denkniveau;
• Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de foodbranche;
• Ervaring in een vergelijkbare functie;
• Bekend met voedselveiligheidssystemen zoals BRC en ervaring met HACCP, VACCP en TACCP;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Je beschikt over de volgende competenties: proactief, communicatief vaardig, analytisch,
nauwkeurig en daadkrachtig. Daarnaast beschik je over een goed technisch inzicht en (food)
proces kennis.
Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende
Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Je
hebt binnen deze zelfstandige functie veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket waarin
je al je kwaliteiten kwijt kunt.
Een aantal van onze arbeidsvoorwaarden:
- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (12 maanden) met uitzicht op een vast
dienstverband;
- 34 vakantiedagen (op fulltime basis);
- Parttime dienstverband voor 24 tot 32 uur per week;
- Pensioen conform de CAO Zoetwaren;
- Collectieve zorgverzekering (CZ en Zilveren Kruis), fiets- en fitnessregeling.

Wie zijn wij?
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands bedrijf in een
internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Ruim 300 ambitieuze en gemotiveerde
medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de
categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van
de consumenten en klanten. Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.
Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's grootste
voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder de
nieuwe wereldwijde onderneming: pladis (www.pladisglobal.com). pladis is een wereldwijde leider in
koek en zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en
Amerika. Onder pladis vallen 36 fabrieken in 13 landen met ruim 26.000 werknemers. Met het
streven naar "we promise hapiness to the world with every bite", verrijkt de organisatie de
consumenten met producten in zoete en hartige koekjes, wafels, cake, chocolade, kauwgom en
snoep.
Geinteresseerd?
Solliciteer dan via onderstaande link!
https://jobs.smartrecruiters.com/KoninklijkeVerkadeNV/743999708862108-qa-coordinator-24-32uurHeb je vragen over deze uitdagende functie? Neem dan contact op met Francis Driessen, QESH
Manager, via telefoonnummer +31756556481.
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

