Vacature:
QA/QC Engineer

Organisatie
Royal Vaassen Flexible Packaging (Royal Vaassen) is een zelfstandig en wereldwijd
opererende verpakkingsonderneming voor de zuivel-, voedingsmiddelen- en de
tabaksindustrie met een omzet van zo’n € 140 miljoen per jaar. In diverse niches hebben
wij een marktleidende positie. Het bedrijf, waar zo’n 330 enthousiaste en loyale mensen
werken met hart voor de zaak, kent een nuchtere no-nonsense cultuur. Wij maken deel uit
van de Clondalkin Group, een holding met verschillende zelfstandige ondernemingen.
Op de afdeling QHSE is een (fulltime) vacature ontstaan voor een
QA/QC Engineer
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en verbetering van QA beleid en
de processen. Je rapporteert aan de QHSE Manager.
Wat ga je doen?
Binnen het vakgebied van ISO9001, BRC, HACCP en Quality Control leid je projectteams
en draag je bij aan verbeteringsprojecten. Daarnaast houd jij je bezig met:
• (Monitoring van) naleving van standaarden (BRC, FDA, HACCP) en ondersteuning
hierbij bieden aan het lijnmanagement.
• Kwaliteitsbewustzijn en gedrag door middel van het geven van trainingen en
toolboxen.
• QHSE Managementsysteem (procedures, werkinstructies, documentbeheer, QAbestand)
• Klachtenbeheer: registratie en onderzoek, analyse van oorzaak van oorzaken,
traceerbaarheid van afwijzingen, advies over structurele verbeteringen).
• Interne en externe audits (ISO 9001, FDA, BRC).
• Klantvragenlijsten, klantaudits, prestatie-audits van leveranciers.
• Risicobeoordelingen; gevaren met betrekking tot kwaliteit en
voedselveiligheidsaspecten.
Wat vragen we van jou?
• Een afgeronde technische HBO opleiding, met 5 tot 8 jaar relevante werkervaring bij
voorkeur opgedaan in een industriële omgeving in de voedingsindustrie.
• Je voelt je thuis in een organisatie waar je met alle lagen binnen de organisatie
communiceert, ook onder druk.
• Je bent analytisch, proactief, nauwkeurig en je beschikt over rapportagevaardigheden
en management skills.
• Je bent een sterke maar flexibele persoonlijkheid en een echte teamplayer.
• Je bent in staat om teams te leiden en verandering in een industriële omgeving te
bewerkstelligen.
• Je communiceert vloeiend in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
Wij bieden:
Royal Vaassen biedt jou een mooie uitdaging bij een zeer goed presterende en
dynamische organisatie met korte communicatielijnen. Je krijgt de mogelijkheid om te
bouwen en te verbeteren. Je krijgt een concurrerend salaris met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden met de ruimte om door te groeien.
Ben je geïnteresseerd?
Mail dan je CV vóór 18 februari a.s. voorzien van een motivatiebrief naar atwork@vfp.nl.
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Ties de Groot (QHSE Manager),
tel. 088-3355070.

