Kwaliteitsmedewerker
Functiebeschrijving:
Als kwaliteitsmedewerker houd je toezicht op de kwaliteit van producten tijdens het verpakkingsproces.
Daarnaast geef je uitleg en advies aan de ploegleider/teamleider van de productieafdeling m.b.t de wijze
van verpakken. Ook houd je toezicht op de productie m.b.t. klant specifieke eisen en registreer je
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 ongeschikte 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?









Je hebt minimaal MBO+ niveau.
Je hebt ervaring met het werken met diverse AGF producten
Je bent bereid om de volgende productmodules (externe cursussen) te volgen:
- P2 = paprika, tomaat, pepers
- P1 = komkommers, aubergines
- P8 = spruiten
Je bent communicatief erg vaardig en kunt een standvastige houding innemen
Je bent een gesprekpartner op niveau en kunt op effectieve wijze draagvlak creëren voor jouw
kwaliteitsinzichten en beslissingen
Je bent bereid om roulerend op zaterdagen te werken
Je bent bereid om in verschoven diensten te werken: 1 week vroeg (06:00 uur start), 1 week dag
(07:00 uur start), 1 week laat (14:00 uur start). (tijden kunnen afwijken, afhankelijk van
winter/zomerseizoen)

Wat bieden wij ?

•
•
•
•
•

Een uitdagende, afwisselende functie binnen een enthousiast team in het meest duurzame
pand van Nederland
Marktconform salaris passend bij ervaring/capaciteiten & achtergrond
Ruimte en vrijheid voor eigen inbreng
Gevarieerd werk binnen een enthousiast team in een modern bedrijf
Fulltime baan op basis van 40 uur per week

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 of met Luc Huijbregts via 040 249 50 91.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

