Vacature QC manager
Als Quality Control Manager bij Farm Dairy bewaak je een van onze belangrijkste
kernwaarden: KWALITEIT. Continu zijn we bezig onze kwaliteit te bewaken en te
optimaliseren en jíj speelt hierin een sleutelrol.
Je bent dagelijks bezig met het beheersen en bijhouden van het kwaliteitssysteem waarin je de eisen
vanuit wet- en regelgeving en afnemers steeds meeneemt. Daarbij geef je leiding aan de
medewerkers die onder de afdeling QC vallen. Momenteel zijn dit er vijf.
Adviseren doe je aan de directie, uiteraard op het gebied van kwaliteit. Daarnaast werk je als lid van
het OMT direct samen met de collega’s van operations. Ook houd je het HACCP-plan up-to-date en
voer je diverse interne audits uit.
Dit is een functie waarbij je veel afwisseling ervaart. Je combineert het coachen van mensen met
administratieve taken zoals data analyse en klachtenafhandeling. Binnen de dynamiek van een
productiebedrijf waar dagelijks ruim 500.000 liter zuivel naar de koelkasten van onze klanten gaat. En
waarvoor jij de verantwoordelijkheid durft te dragen dat deze allemaal even lekker zijn.

Ben jij wie wij zoeken?
Je hebt analytisch vermogen, je kunt goed resultaten interpreteren;
• Plannen en organiseren kan je goed;
• Je past mensgericht leiderschap toe;
• Je bent assertief en weet beslissingen te nemen;
• Je bent in staat je eigen werk en dat van het team goed te organiseren.

Wat neem je mee?
•
•
•
•
•

Je hebt een HBO werk- en denkniveau met een gerichte opleiding; chemie of
levensmiddelentechnologie Bij voorkeur aangevuld met ervaring in de zuivelindustrie;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Kennis van de geldende IFS en HACCP regels en normen;
Ten minste 5 jaar ervaring in kwaliteitscontrole met aantoonbare leidinggevende ervaring;
Affiniteit met een productieomgeving, procestechnologie en verpakkingen.

Wat kunnen we jou bieden?
Voor jouw werk kun je natuurlijk iets moois terug verwachten, namelijk:
• Een uitdagende en afwisselende functie, bij een stabiele werkgever, met een gemotiveerd
team collega’s;
• Zeer goede arbeidsvoorwaarden en salaris conform de CAO zuivelindustrie HP;
• Een eindejaarsuitkering van 4%;
• Een duurzaam inzetbaarheidsbudget;
• Een premievrij pensioen;
• Een actieve personeelsvereniging die leuke uitjes organiseert;
• Je werkt met producten die in bijna alle koelkasten in Nederland staan, waar we trots op zijn.

Nieuwsgierig geworden?
We ontvangen jouw uitgebreide motivatie en CV graag! Mail naar HR@farmdairy.com
Ook als je vragen hebt over deze functie kan je bij ons terecht!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

