Staat kwaliteit bij jou hoog in het vaandel? Beschik je over ruime ervaring als
Senior in het vak van QA? Ben je gewend om projectmatig te werken en rol je
dit graag uit binnen een nieuwe organisatie? En ben je op zoek naar een
nieuwe ervaring in een andere branche? Zoek dan niet verder, want wij zoeken
een nieuwe collega als;

Senior QA Specialist
Wat ga je doen
Als Senior QA Specialist ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de goede kwaliteit
visproducten die we als organisatie aan onze klanten leveren. Daarin zorg jij ervoor dat we een
optimaal kwaliteitsproces hebben in onze complexe omgeving dat voldoet aan de geldende normen
van HACCP en IFS. Uiteraard doe je dit in samenwerking met je directe collega’s van de afdeling QESH
maar ook in dagelijkse samenwerking met de afdelingen Productmanagement, Sales,
Datamanagement en Productie. Belangrijk onderdeel van je functie is het coördineren, begeleiden en
uitvoeren van interne en externe audits. Uit de verschillende audits die gehouden worden, signaleer
je de afwijkingen en opvallende zaken en kom je met aanbevelingen om die op te lossen voor een
volgende audit. In samenwerking met de QESH manager denk je na over de te volgen
kwaliteitsstrategie, die een afgeleide is van de onderneming – en supplychain strategie. Jouw ruime
ervaring binnen de levensmiddelenindustrie komt dan goed van pas.
Uiteraard zijn er meer taken die onderdeel zijn van je functie. Denk daarbij aan:
•
Mede opstellen en borgen van procedures en werkvoorschriften in het kwaliteitshandboek;
•
Uitvoering geven aan, beheren en evalueren van het HACCP systeem en food defense
systeem;
•
Ontwikkelen van trainingen afgestemd op verschillende doelgroepen in samenwerking met
o.a. de afdelingen HR, Productie en Logistiek;
•
Mede bepalen van acties om de voedselveiligheidscultuur te monitoren en te versterken;
•
Rapportages opstellen ten behoeve van de management review;
•
Beheren van het label controle systeem conform (gewijzigde) wetgeving en eisen van klanten
•
Coördineren en bewaken goedkeuringsproces QA op nieuwe artikelen en gewijzigde
artikelen.

Wat breng je mee
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

In ieder geval Hbo denk -en werkniveau, in de richting van levensmiddelentechnologie of
laboratoriumtechniek;
Minimaal 6 jaar relevante ervaring in soortgelijke organisatie en functie;
Affiniteit met de logistieke en/of voedselverwerkingsindustrie;
Resultaatgerichtheid, proactief-zijn, plannen & organiseren, initiatiefrijk en stressbestendig;
Goede beheersing van het MS Office pakket, met name vaardig in Excel;
Kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagementsystemen zoals HACCP en IFS;
Actuele kennis van wet – en regelgeving op het gebied van levensmiddelen;
Kennis van projectmanagement en bedreven in projectmatig werken;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Goede beheersing van de Duitse Taal in woord en geschrift is een pré.

Wie zijn wij
Al meer dan 25 jaar leveren wij vers voorverpakte visproducten aan de Retail, horeca en
institutionele markt. Eerst vanuit IJmuiden, sinds 1999 vanuit Twello. We verwerken en verpakken vis
met de modernste technieken. Door de perfecte, centrale ligging zijn we in staat om onze klanten
optimaal te bedienen en zijn we inmiddels één van de grootste leveranciers van voorverpakte vis aan
de Retail. We streven voortdurend naar nieuwe ideeën en concepten waarmee we onze innoverende
rol kunnen behouden. Bij Profish stap je binnen in een dynamische wereld met zo’n 200 vaste
collega’s en ruim 150 uitzendkrachten. Als Senior QA Specialist versterk je de afdeling Quality,
Environment, Safety and Health (QESH). Met jouw collega’s medewerkers QA, de Senior QESH
Specialist, medewerkers QC (incl. laboratorium) en de QESH manager werk jij elke dag samen.

Wat mag je van ons verwachten
Een afwisselende, leuke en verantwoordelijke baan waarin je je verder kunt ontwikkelen. Je komt te
werken in een groeiende organisatie met ruimte voor eigen initiatief. Daarnaast bieden we je een
marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

Meer informatie
Heb je interesse en wil je inhoudelijk meer over de functie weten? Bel met Janneke Kooij, QESH
manager via 06 - 23 75 56 18. Zij beantwoordt graag je vragen!

Enthousiast geworden
Ben je enthousiast geworden over de functie van Senior QA Specialist ? Dan ontvangen we graag je
CV en motivatiebrief, die mag je sturen naar hrm@profish.nl ter attentie van Liesbeth Hekkers, HR
adviseur.

