VACATURE KWALITEITSMEDEWERKER AGF

Bedrijfsbeschrijving:
Scherpenhuizen is een internationaal opererende, toonaangevende leverancier in groenten en fruit.
Ze levert en distribueert een dagvers assortiment aan retailers, tussen- en groothandel en
verwerkende bedrijven binnen Europa. Scherpenhuizen is gespecialiseerd in de im- en export van
groenten & fruit, het verpakken (eigen productielocatie) en de distributie hiervan. Het bedrijf is in
1973 opgericht en koestert de kernwaarden van een familiebedrijf, een informele en no nonsens
werkmentaliteit, ondernemend zijn en verantwoordelijkheid nemen. Alle medewerkers binnen het
bedrijf gaan iedere dag opnieuw voor het beste resultaat voor de teler en de klant om uiteindelijk
een verantwoord product bij de consument te krijgen.
Het bedrijf heeft een grote groei doorgemaakt en is voor haar kwaliteitsteam op zoek naar een

KWALITEITSMEDEWERKER AGF
Functiebeschrijving:
De kwaliteitsmedewerker houdt toezicht op de kwaliteit van producten tijdens het productieproces
(partijen die extra aandacht nodig hebben). Hij /zij geeft uitleg aan de leidinggevende van de
productieafdeling m.b.t de wijze van verpakken en bespreekt de productiehaalbaarheid. Hij/zij
houdt toezicht op de productie m.b.t. klant specifieke eisen en registreert keurbevindingen in een
aparte keurapplicatie m.b.v. een tablet.
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:




Keuren van partijen voorafgaande aan het productieproces.
Toezicht houden op kwaliteit van het product tijdens het productieproces.
Keuren van partijen na het productieproces:
- Kwaliteit van de verpakking
- Etiketaanduiding
- Volledigheid en juistheid van het etiket

Bevoegdheden:




Blokkeren van voorraad die niet geschikt is voor productie.
Overleg met productverantwoordelijke inkoop over wat er met die partij moet gebeuren.
Blokkeren van productieproces wanneer het product niet voldoet aan de klant specifieke eisen
(dit in overleg met productiemanager).

Profiel:
Functie-eisen voor de kwaliteitsmedewerker:




Minimaal MBO+ niveau.
Ervaring met het werken met diverse AGF producten
In bezit van de volgende kwaliteitsmodules AGF (of bereid om deze te volgen):
- P2 = paprika, tomaat, pepers
- P1 = komkommers, aubergines
- P8 = spruiten

Competenties:



Communicatief bijzonder vaardig en een standvastige houding kunnen aannemen.
Je bent een gesprekpartner op niveau en kunt op effectieve wijze draagvlak creëren voor jouw
kwaliteitsinzichten en beslissingen.

Aanbod:
Scherpenhuizen biedt de juiste kandidaat een veelzijdige functie binnen een dynamisch en sterk
groeiend familiebedrijf. Er is ruimte voor eigen inbreng en een heldere en collegiale werksfeer.
Marktconform salarisniveau passend bij ervaring en achtergrond.
Het betreft een functie voor 40 uur met werktijden in twee verschoven diensten:
-

06:00 – 15:00 uur
14:30 – tot 1 uur voor einde productie (± 23:00 uur)
Incidenteel nachtwerk (in overleg)

