Profish Food B.V. is één van de grootste leveranciers van hoogwaardige voorverpakte visproducten.
We zijn een vooruitstrevend productiebedrijf dat continu bezig is met nieuwe concepten en verdere
professionalisering. We zijn volop in ontwikkeling en beweging!
Voor onze mooie organisatie Profish Food B.V. in Twello zijn wij op naar een:

Medewerker QC
(fulltime)

Als Medewerker QC versterk je de afdeling Quality, Environment, Safety and Health (QESH). Met
jouw collega’s Sr. Medewerker QC, Medewerkers QC (incl. Laboratorium), collega’s QA en de QESH
Manager werk jij elke dag samen.
Wat ga je doen
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de goede kwaliteit die onze organisatie levert.
Als Medewerker QC ben je verantwoordelijk voor de handhaving en controle van de
kwaliteitsaspecten op de werkvloer.
Een aantal voorbeelden van taken die tot jouw functie behoren:
• Kwaliteitscontroles en monstername op grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmaterialen
en eindproduct;
• Interne controle op schoonmaak, hygiëne, ongedierte en de staat van gebouw en materialen;
• Nemen van monsters en swaps ten behoeve van omgevingsonderzoek en beoordelen van
onderzoeksresultaten;
• Invoeren van resultaten en de formulierenstroom controleren en archiveren;
• Opmaken van rapportages en uitkomsten/afwijkingen rapporteren aan leidinggevende;
• Controles uitvoeren en bijsturen op de naleving van de hygiëne- en veiligheidsregels door
medewerkers;
• Uitvoeren van interne audits.
Profiel en competenties
• Afgeronde MBO-niveau 4 / HBO opleiding richting levensmiddelentechnologie of
laboratoriumtechniek;
• Kennis van kwaliteitssystemen, voedselveiligheid;
• Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift (de Engelse en Duitse taal is een pré);
• Accuraat, nauwkeurig, flexibel, stressbestendig, resultaatgericht, samenwerken,
zelfstandigheid, gestructureerd, planmatig.
Solliciteren
Dus, zoek jij een afwisselende en verantwoordelijke fulltime functie in een groeiende organisatie?
We nodigen je van harte uit om te solliciteren. Je kunt jouw sollicitatie sturen naar hrm@profish.nl.
Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Charlotte Smit, HR Manager (tel: 0571-287780)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

