Medewerker Kwaliteit
Medewerker Kwaliteit/ Quality Assurance (fulltime, Beek en Donk)
Houd jij van heerlijke koekjes en heb je interesse in (het verbeteren van) kwaliteitsprocessen? Check
dan onze vacature en kom werken bij Jeurgens!
De functie:
Als Medewerker Kwaliteit op onze afdeling QA ben jij een teamspeler en vervul je onderstaand
takenpakket.
- Kwaliteitshandboek up to date houden, alle benodigde administratie op orde houden.
- Externe audits begeleiden, de auditor voorzien van de nodige documentatie.
- Toezien op de naleving van HACCP, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften.
- Afwijkingen constateren en oplossen, waar nodig in samenspraak met verantwoordelijke en
leidinggevende.
- Interne audits, controle rondes in productie en opleiden van medewerkers.
Jouw profiel:
- HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur afgeronde opleiding voedingsmiddelentechnologie of
food en business.
- Communicatief vaardig, beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift. Duitse taal is een pre.
- Vaardig met computerprogramma's (MS Office).
Ben jij proactief, zelfstandig, stressbestendig, oplossingsgericht en een teamspeler? Dan past deze
functie bij jou.
Ons bedrijf:
Jeurgens BV is sinds haar oprichting in 1921 al generaties lang een zelfstandig familiebedrijf met 2
productielocaties in Nederland (Beek en Donk en Aarle-Rixtel) en een verkoopkantoor in de UK. Ons
bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke producent van kwalitatief hoogwaardige koek-,
biscuit- en meringueproducten. In onze fabrieken produceren wij o.a. lange vingers, trife sponges,
meringue (schuimproducten), crumb, bokkenpoten en kokoskoeken. Daarnaast wordt er een
nieuwbouw gerealiseerd naast ons huidige pand om zo de kwaliteit van onze heerlijke producten nog
verder te verbeteren.
Wij bieden:
Een veelzijdige en zelfstandige functie in een informele en prettige werkomgeving
- Een jong, dynamische team, dat continu in beweging is.
- Salaris conform CAO zoetwaren.
- 25 vakantiedagen.
- Ruimte voor eigen inbreng en eigen ontwikkeling.
Iedereen die bij ons werkt heeft dus echt de kans om het verschil te maken en vorm te geven aan de
verdere toekomst van ons bedrijf.
Ben je geïnteresseerd:
Past deze functie bij jou, dan zien wij jouw reactie graag tegemoet. Mail je motivatiebrief en CV naar
sollicitatie@jeurgens.nl. Raadpleeg ook onze website: www.jeurgens.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!
Soort dienstverband: Fulltime, bepaalde tijd / onbepaalde tijd

