
   

 

 
 

 
 
Koninklijke Peijnenburg, de onbetwiste marktleider in ontbijtkoek en aanverwante categorieën, is sinds 2006 trots 
onderdeel van de Lotus Bakeries Group. Koninklijke Peijnenburg is onder meer actief met de merken Peijnenburg, Nakd, 
Trek, Lotus, Echte Enkhuizer, BEAR en Kiddylicious. Het hoofdkantoor van Koninklijke Peijnenburg is gevestigd in 
Geldrop en heeft in Nederland drie productievestigingen die zich bevinden in Geldrop, Sintjohannesga en Enkhuizen. 
Koninklijke Peijnenburg telt ongeveer 250 medewerkers en kenmerkt zich als een jonge, platte structuur met een 
informele, open en no-nonsense mentaliteit. Koninklijke Peijnenburg hecht veel waarde aan ontwikkeling en groei van 
hun medewerkers en zoekt ambitieuze en enthousiaste medewerkers die willen bijdragen aan het lange termijn succes 
van Peijnenburg. 

 
Voor onze Locatie in Geldrop zoeken wij een; 

 

Medewerker QESH m/v 
     32 uur per week  
 
 
 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Je helpt als Medewerker QESH mee aan de verdere uitbouw, implementatie en controle van een consistent kwaliteits- 
veiligheids- en milieubeleid binnen Koninklijke Peijnenburg. Je ondersteunt en adviseert de organisatie o.a. op het vlak 
van kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem, risico-analyses, energie, bouwen aan een kwaliteits-, veiligheids- en 
gezondheidscultuur onder andere door middel van training, preventiemaatregelen, interne audits en het opvolgen van 
wetgeving, KPI’s en actieplannen. De werkzaamheden zijn zowel gericht op de productieplant in Geldrop als op de 
centrale QESH-afdeling binnen Koninklijke Peijnenburg. 

 
De kern van je taken:  
 

 Opvolging en optimalisatie van kwaliteitsitems binnen de Plant Geldrop,  
 Onderhouden en updaten van de HACCP-plannen, 
 Registratie, analyse en opvolging klant- of leveranciersklachten,  
 Uitvoeren van interne audits en mede begeleiden van certificerings- en klantaudits,  
 Opstellen en beheren van kwaliteitsdocumenten,  
 Mede bevorderen van het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn in de organisatie,  
 Ondersteunen van de QESH Manager bij kwaliteits- veiligheids- en milieu items binnen Koninklijke Peijnenburg, 
 Geven van hands-on ondersteuning in verschillende afdelingen, 
 Meedenken over mogelijke oplossingen of verbeteringen t.a.v. kwaliteits-, veiligheids- of milieu items. 

 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is: 

 Je hebt HBO werk- en denkniveau – richting Levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar, 
 Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in de levensmiddelenindustrie, 
 Je hebt kennis van kwaliteitssystemen, 
 Je bent analytisch ingesteld en in staat dit te vertalen naar een pragmatische aanpak, 
 Je bent een teamspeler, initiatiefrijk, zelfstandig en communicatief vaardig.  

 
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. 
 
Enthousiast? Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar 
recruitment@peijnenburg.nl 


