Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries NV met vestigingen in Geldrop, Sintjohannesga en
Enkhuizen (in totaal ca. 260 medewerkers) is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van kwalitatief
hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de merken
Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. In de ontbijtkoeksector is het bedrijf de
onbetwiste marktleider. Koninklijke Peijnenburg is een dynamisch bedrijf met ambitieuze plannen.

Voor de productie locatie Sintjohannesga zijn wij op zoek naar een:

QA Officer (m/v)
36 uur per week
Deze smaken hebben wij te bieden:
Je bent als QA Officer expert en adviseur voor de locatie op het gebied van kwaliteit van het product en het
proces, HACCP, GMP, geldende voedselveiligheidsnorm,hygiëne, schoonmaak en ongediertebestrijding.
Daarnaast neem je het voortouw in bovenstaande zaken en draagt mede zorg voor het plannen, afstemmen,
evalueren en verbeteren van voornoemde zaken. Je bent een initiatiefnemer om verbeteringsprocessen levend te
houden, met name door de Deming-cirkel te laten rollen (Plan-Do-Check-Act) en hebt hierin zelf een toetsende
rol. Door een positief kritische houding wordt verwacht dat je de productieleiding en management aan spoort tot
constante kwaliteitsbeheersing cq. kwaliteitsverbetering.
De werkzaamheden bestaan uit:
 Het optimaliseren van het productieproces en het eindproduct met name gericht op kwaliteitsbeheersing
 Het onderhouden en evalueren van het voedselveiligheidssysteem voor de locatie. Dit omvat het traject
van logistiek en het productieproces
 Het adviseren op het gebied van hygiëne op de afdelingen en van de medewerkers volgens
vastgestelde eisen vanuit HACCP, NVWA, klanten en andere keurende instanties
 Het aansturen van de QC medewerker
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:
 Afgeronde HBO Opleiding Levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar
 Minimaal 2 jaar werkervaring als kwaliteitsmedewerker
 Zichtbare kennis van HACCP/voedselveiligheidssystemen
 Je bent analytisch, initiatiefrijk en hebt overtuigingskracht
 Je werkt gestructureerd, zelfstandig en bent een teamspeler
 Communicatieve vaardigheden (Nederlands, Engels, doorvragen, goed luisteren, samenvatten en een
open dialoog aangaan)
 Kennis van Excel en Word
Wat voor ons gesneden koek is.
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze
medewerkers. Daarnaast bieden wij voldoende doorgroeimogelijkheden.
Ben jij degene die ons team komt versterken?
Stuur dan uiterlijk 31 maart 2019 je motivatiebrief samen met je CV per mail naar
recruitment@peijnenburg.nl

