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QA Manager | Kwaliteits Manager
Functieomschrijving
Als QA Manager ben je verantwoordelijk voor de totale kwaliteitszorg binnen de
vestiging.
Met je team bewaak en verbeter je de productkwaliteit, productkennis en
voedselveiligheid binnen het bedrijf en binnen de keten. Je draagt er zorg voor dat
het bedrijf en de producten aan alle wettelijke kwaliteitseisen, certificeringseisen en
wensen van de klant voldoen. Parate vakkennis die je kunt delen met je collega’s is
hierbij erg belangrijk.
In deze functie krijg je te maken met externe partijen zoals certificerende
instellingen, NVWA, leveranciers en klanten.

Organisatie
AA Recruitment

Type dienstverband
Branche
– voedingsindustrie

Locatie
midden Nederland

Aantal uur
full time

Kortom, je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en coördineren van
het kwaliteitsbeleid. Hierin krijg je alle ruimte om jouw ideeën in te brengen met als
doel om kwaliteitszorg naar de volgende fase te brengen. Je rapporteert in deze
veelzijdige functie rechtstreeks aan de QA director.
Heb je interesse en heb je ervaring in een soortgelijke functie binnen de
voedingsindustrie, dan komen we graag met jou in contact.
Via deze link kun je je gegevens achterlaten waarna wij contact met jou zullen
opnemen.

Een greep uit je werkzaamheden
Je controleert, signaleert en adviseert op gebied van kwaliteit, hygiëne en
voedselveiligheid binnen het bedrijf en je neemt initiatieven om het
kwaliteitssysteem verder te professionaliseren
Het leidinggeven aan- en dagelijkse aansturing van de afdeling
Het beheren, bewaken en verbeteren van alle kwaliteitssystemen
Up-to-date houden van het kwaliteitshandboek
Je coördineert training en kennis op gebied van kwaliteit
Opstellen van rapportages en KPI’s
Begeleiden van interne audits
Coördineren en verifiëren van risicobeoordelingen, validaties, verificaties en
management reviews
Je bent lid van het calamiteiten team en
Voorzitter/coördinator van het kwaliteitsteam en validatieteam

Dit ben jij!
Een stevige persoonlijkheid die in staat is om de medewerkers van de
organisatie te stimuleren en te motiveren
Een MBO+/HBO werk en denkniveau, bij voorkeur opgedaan door een
relevante afgeronde opleiding
Ruime ervaring op gebied van voedselveiligheid en kwaliteitssystemen
Actuele kennis van kwaliteit, wet- en regelgeving en voedselveiligheid
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Minimaal 3 jaar werkervaring in een kwaliteitsfunctie binnen de
levensmiddelen sector
Ervaring met fast-moving consumer goods is een pré
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Je spreekt goed Nederlands, Duits en Engels
Excel heeft voor jou weinig geheimen
Fulltime beschikbaar

Competenties
Oplossingsgericht
Motivator
Stevige persoonlijkheid
Overtuigingskracht
Accuraat
Kan prioriteiten stellen
Naast dat je komt te werken in een internationaal en financieel gezond bedrijf is dit
een uitdagende functie met veel zelfstandigheid. Binnen het enthousiaste team is er
volop ruimte om je te ontwikkelen in de functie van Kwaliteitsmanager. Het salaris
zal passend zijn bij je opleiding en werkervaring.
Herken jij je in het profiel van de vacature Kwaliteitsmanager? Dan komen wij graag
in contact met jou! Klik op deze “solliciteer“-button en reageer direct op deze
vacature of neem contact met ons op via storteboom@aarecruitment.nl.
Een referentiecheck door A-A Recruitment kan onderdeel uitmaken van deze
procedure mits je ons daar vooraf toestemming voor geeft.
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