
 

 
Etiket- en Specificatiebeheerder  
 
Functiebeschrijving: 

De Etiket- en Specificatiebeheerder is er verantwoordelijk voor dat onze etiketten op de 
juiste manier worden opgesteld aan de hand van onze klanteisen en de nationale en 
Europese wetgeving. Hij/zij stemt de etiketten af met leveranciers, de klant en onze 
afdeling verkoop. 

Daarnaast is er een verantwoordelijkheid voor het opstellen van specificaties voor onze 
samengestelde producten. Hij/zij zorgt voor de juiste informatie op de specificaties en 
speelt een voorname rol indien er nieuwe producten worden ontwikkeld of wijzigingen 
zijn. 

Ook zal deze persoon helpende hand bieden in de voorbereidingen van audits van onze 
kwaliteitssystemen IFS en BRC. Bovendien zal de Etiket- en Specificatiebeheerder helpen 
in het verder optimaliseren van ons documentbeheersysteem. 

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een etiket- en Specificatiebeheerder 
zijn:  

 Digitaal opstellen van etiketten m.b.t. nieuwe artikelen; 

 Goedkeuren geprinte etiketten eerste productierun van nieuw artikel; 

 Steekproefsgewijze controle van bestaande etiketten; 

 Communicatie met leveranciers over etiketten en goedkeuring van deze etiketten; 

 Bijhouden wetgeving op het gebied van etikettering, zowel op Europees als op 
Nationaal niveau; 

 Specificatiebeheer 

 Opstellen en beheren specificaties van verspakketten; 

 Opstellen en beheren klantspecificaties. 
 

Wat zoeken wij?  

 MBO+ niveau; 

 Accuraat en perfectionistisch kunnen werken; 

 Taalkundig sterk; 

 Zelfstandig; 

 Pre: ervaring met kwaliteitssystemen. 
 
Wat bieden wij?  

 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.  

 

Interesse?  
Ben jij degene die we zoeken en ambieer je deze functie binnen een jonge, snel groeiende  
organisatie? Mail dan je reactie voorzien van motivatie en uitgebreid cv naar: 
personeel@scherpenhuizen.nl. 
 
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je http://www.scherpenhuizen.nl raadplegen of 
bel met Karin Spanjers (HR Manager) via 040 249 50 90. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.scherpenhuizen.nl/

