Laat jij je niet de KAAS van het brood eten?

MEDEWERKER QUALITY ASSURANCE
32-40 uur per week

Grozette is de leverancier van verse en
lang houdbare kaasproducten.

Ter versterking en door de groei van het
bedrijf zijn wij per direct op zoek naar
een enthousiaste en gedreven
Medewerker QA met ervaring in de
voedings- middelenindustrie.
Jij bent samen met jouw collega’s van
de kwaliteitsafdeling verantwoordelijk
voor de borging en het continue
verbeteren van de voedselveiligheiden kwaliteitsaspecten van de
eindproducten, grondstoffen en
processen van Grozette.

BEL VOOR MEER INFORMATIE
MET ROELY SLINGER

0348 - 41 02 64

Je bent kritisch en nauwkeurig,
beschikt over goede
communicatieve vaardigheden en
kan zowel alleen als in
teamverband functioneren.
Verder ben je liever pro-actief dan
reactief en in staat je werk goed te
plannen en organiseren.
Herken jij jezelf hierin? Lees dan
verder op de volgende pagina.....

MAIL JE CV EN MOTIVATIE NAAR

info@grozette.nl

JOUW WERKZAAMHEDEN...
Uitvoering van diverse kwaliteitstaken,
waaronder:
Het actueel houden en verder
ontwikkelen van de
voedselveiligheidssystemen (o.a. FSSC
22000, IFS, SKAL, Halal en Weidegang).
Specificatiebeheer van grondstoffen,
doorvoeren van receptwijzigingen en
het opstellen van productspecificaties.
Het bijhouden van de grondstof en
proces gevaren inventarisatie en
risicoanalyse.
Opvolgen van klantvragen en zorgen
voor een adequate afhandeling.
Het uitvoeren van interne audits, het
lopen van hygiëne rondes in de fabriek
en het ondersteunen bij externe audits.
Aanspreekpunt voor dagelijkse
kwaliteitsaspecten vanuit de fabriek.
Signaleren van verbeterpunten en het
uitvoeren van verbetervoorstellen.
BEL VOOR MEER INFORMATIE
MET ROELY SLINGER

0348 - 41 02 64

HEB JIJ....?
Kennis van voedselveiligheid- en
kwaliteitssystemen.
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke
functie in de voedingsmiddelenindustrie.
Enige bekendheid met de dynamiek en
dagelijks veranderende uitdagingen
binnen een productielocatie.
Goede beheersing van dde Nederlandse
en Engelse taal in woord en geschrift.

WIL JIJ....?
Werken in een dynamische en een
internationale werkomgeving in een
nieuw en duurzaam pand.
Een veelzijdige functie en
verantwoordelijkheid.

Solliciteren? gewoon doen!

MAIL JE CV EN MOTIVATIE NAAR

info@grozette.nl

