KWALITEITSMEDEWERKER AGF
Functiebeschrijving:
De kwaliteitsmedewerker houdt toezicht op de kwaliteit van producten tijdens het
verpakkingsproces. Hij/zij geeft uitleg en advies aan de ploegleider/teamleider van de
productieafdeling m.b.t de wijze van verpakken. 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.
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een kwaliteitsmedewerker zijn:







Keuren van partijen voorafgaande aan het productieproces.
Toezicht houden op kwaliteit van het product tijdens het productieproces.
Keuren van partijen na het productieproces.
Blokkeren van voorraad die niet geschikt is voor productie.
Overleg met productverantwoordelijke inkoop over wat er met een partij moet gebeuren.
Blokkeren van productieproces wanneer het product niet voldoet aan de klant specifieke
eisen (dit in overleg met keurmeester / productverantwoordelijke inkoop).

Wat zoeken wij?







Minimaal MBO+ niveau.
Ervaring met het werken met diverse AGF producten
Bereid zijn om de volgende productmodules te volgen:
- P2 = paprika, tomaat, pepers
- P1 = komkommers, aubergines
- P8 = spruiten
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.

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.
Je bent een gesprekpartner op niveau en kunt op effectieve wijze draagvlak creëren voor
jouw kwaliteitsinzichten en beslissingen.
Marktconform salarisniveau passend bij ervaring en achtergrond.
Het betreft een functie voor 40 uur met werktijden in drie verschoven diensten op
weekbasis waaronder vroege, late en dagdienst.

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.

