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Quality Assurance Medewerker (Food)
Midden-Limburg
Omschrijving
De Quality Assurance Medewerker draagt zorg voor uitvoering en borging van het
geformuleerde kwaliteitsbeleid, zodanig dat voldaan wordt aan de
kwaliteitsnormen en warenwetgeving. De Quality Assurance Medewerker stelt
productspecificaties op en draagt zorg voor vastlegging in het kwaliteitssysteem.
De Quality Assurance Medewerker begeleidt productontwikkelingsproces richting
klanten en rapporteert aan Hoofd Kwaliteit.

Functie
De QA Medewerker is verantwoordelijk voor opstellen van productspecificaties en
het bijhouden van procedures en kwaliteitshandboek.
Draagt zorg voor klachtenbehandeling en het borgen van kwaliteit van de
producten. Speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van het eindproduct, maar
ook het vernieuwen van het product en de daarmee samenhangende processen.
De QA medewerker rapporteert aan Hoofd Kwaliteit.

Taken









specificatiebeheer: beheren en onderhouden van productspecificatie zowel
ten behoeve van interne organisatie en haar klanten;
beoordelen van leveranciersspecificaties teneinde te waarborgen dat
grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en verpakkingsmaterialen aan
de BRC normen voldoen;
voorbereiden van interne audits;
registratie en verificatie van corrigerende maatregelen naar aanleiding van
interne audits;
opstellen, beschrijven en beheren van procedures;
klachtencoördinatie;
verrichten van administratieve afhandeling: invullen klant questionnaires;
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mede uitvoering geven aan geformuleerde KAM beleid en rapportage over
voortgang;
actueel houden van handboeken en kwaliteitsdocumenten;
opstellen van maandelijkse rapportage te behoeve van Hoofd Kwaliteit over
aantal klachten en kwaliteitsniveau van productie;
afhandeling leveranciersklachten;
coördinatie plaagdierbestrijding.

Resultaten
De functie kent de volgende resultaatgebieden:








opstellen en actueel beheer van productspecificaties alsmede
implementatie in productie;
bijhouden van gestandaardiseerde procedures en het kwaliteitshandboek;
toezicht op hanteren en uitvoeren van gestandaardiseerde procedures voor
productieproces;
signaleren en bijsturen van afwijkingen;
rapportage waarin afwijkingen en oplossingen geformuleerd worden ten
behoeve van Hoofd Kwaliteit;
klanttevredenheid: aantal klachten bedraagt maximaal 0,25% per miljoen
over het aantal afgeleverde orders;
voorbereiden van audits met als resultaat: IFS: Higher Level en BRC: Astatus.

Het profiel
De kandidaat voor deze functie voldoet aan het volgende profiel:









Opleiding op HBO niveau, bij voorkeur levensmiddelentechnologie;
Beschikt over analytisch vermogen en cijfermatig inzicht;
Heeft inzicht en kennis van kwaliteitsmanagement processen en kennis van
BRC/IFS;
Overziet het proces en denkt mee in verbeteringen;
Uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, in staat om op
verschillende niveaus te communiceren;
Is in staat om schriftelijke informatie, wet- en regelgeving toe te passen in
productspecificaties;
Praktische en resultaatgerichte instelling;
Overtuigingskracht en een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel;
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Communicatief vaardig in Nederlands, Engelse en Duitse taal, zowel
mondeling als schriftelijk;
Is kwaliteitsgericht, nauwkeurig en geeft gericht advies;
Accuraat, kan snel schakelen tussen diverse operationele activiteiten;
Is flexibel en collegiaal;
Is betrokken bij het bedrijf.

Interesse? Reageer direct of neem contact op! 0478-512000 - 0620422665 U kunt
reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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