Grozette B.V. produceert sinds 1963 kaasproducten
voor de voedingsindustrie, foodservice en retail. Ons
assortiment bestaat uit verse en lang houdbare
kaaspoeders en geraspte kaas. Naast het Grozette
merk worden ook producten onder private label
gemaakt. Onze producten worden naar meer dan 30
landen geëxporteerd.
Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie op www.Grozette.com

Medewerker Quality Assurance (24-32 uur)
Ter versterking en de groei van het bedrijf is de afdeling Kwaliteit per direct op zoek naar een
enthousiaste en gedreven Medewerker QA met ervaring in de voedingsmiddelenindustrie.
Functieomschrijving
Als Medewerker QA ben je samen met jouw collega’s van de kwaliteitsafdeling verantwoordelijk voor de
borging en het continue verbeteren van de voedselveiligheid- en kwaliteitsaspecten van de
eindproducten, grondstoffen en processen van Grozette.
Je bent kritisch en nauwkeurig ingesteld, maar tevens goed in staat hoofdzaken van bijzaken te
onderscheiden. Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden. Verder reageer je liever proactief dan reactief en ben je in staat je werk goed te plannen en organiseren.
Werkzaamheden:
Uitvoering van diverse kwaliteitstaken, waaronder:
-

Het actueel houden en verder ontwikkelen van de voedselveiligheidssystemen (o.a. FSSC
22000, SKAL, Halal, Weidegang)
Opvolgen van klantvragen en eventuele klachten en zorgen voor een adequate afhandeling
Signaleren van verbeterpunten en het uitvoeren van verbetervoorstellen
Het uitvoeren van interne audits en het ondersteunen bij externe audits
Specificatiebeheer van grondstoffen en verpakkingen
Het opstellen van productspecificaties en het beoordelen van etiketten
Aanspreekpunt voor dagelijkse kwaliteitsaspecten vanuit de fabriek
Lopen van hygiëne rondes in de fabriek

Wij zoeken:
- Een kandidaat met een afgeronde gerichte HBO/WO opleiding met enkele jaren ervaring in
een soortgelijke functie in de voedingsmiddelenindustrie
- Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
- Kennis van voedselveiligheid- en kwaliteitssystemen zoals FSSC 22000
- Enige bekendheid met de dynamiek en dagelijks veranderende uitdagingen binnen een
productielocatie
Grozette biedt je:
- Een prettige werksfeer met alleen maar gemotiveerde medewerkers
- Nieuwbouw (na de zomer is de nieuwe fabriek klaar!)
- Dynamische en een internationale werkomgeving
- Veelzijdige functie en verantwoordelijkheid
- Marktconforme arbeidsvoorwaarden
Ben jij degene die wij zoeken?
Stuur dan een motivatiebrief + C.V. onder vermelding van de functie Medewerker QA, naar
roely.slinger@grozette.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roely
Slinger op telefoonnummer 0348-410264.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

