In Hoogeveen en Heerhugowaard staan de twee fabrieken van Teeling Petfood.
Hier maken wij dagelijks, met een toegewijd team, honden en kattenvoer.
Worsten, hamburgers en natvoer in aluminium cups: wij produceren het allemaal.
Voor onze locatie in Heerhugowaard zijn wij op zoek naar een enthousiaste

QA medewerker (40 uur)
Ben jij het die we zoeken?
Als QA medewerker lever je een actieve, belangrijke bijdrage aan het constante optimalisatieproces van Voedselveiligheid,
Kwaliteit en Hygiëne binnen de organisatie. Daarbij ben je verantwoordelijk voor uitvoering van alle kwaliteitssystemen
binnen de locatie. Je werkt nauw samen met de QA Corporate medewerker en rapporteert aan de NPD/QA manager. Je
stuurt functioneel de QC medewerker aan. Je hebt een belangrijke taak binnen het lokale bedrijfsteam.
Jouw belangrijkste werkzaamheden:
Opstellen, bijhouden en verwerken van standaarden, klanteisen en wetgeving in het kwaliteitssysteem en
documentatiebeheer
Registratie, communicatie en afhandeling van klanten-, leveranciers, intern, en autoriteiten klachten en blokkades
Verantwoordelijk voor externe audits en inspecties (BRC/IFS), leveranciersaudits, : voorbereiding audit, aanleveren van
documentatie, uitleg van processen, procedures
Adviseren bedrijfsleiding/management met betrekking tot optimalisatie kwaliteit en hygiëne
Registratie en vervaardigen van rapportages
Leiding geven aan QC medewerker en controle van diverse QC taken
Communiceren, uitdragen en controle op bedrijfsregels
Vervangen QC medewerker tijdens afwezigheid
Dit neem je mee:
Opleiding en werk- en denkniveau op MBO-4 of HBO
3-5 jaar werkervaring in de voedingsbranche en kennis van de geldende regels
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pre
Gedegen kennis van de reguliere Officepakketten
Ervaring met HACCP / GMP, ervaring met BRC/IFS standaard is een pre
Competenties: Kwaliteitsgericht en doorzettingsvermogen, leidinggevende vaardigheden, zelfstandigheid,
analytisch/probleemoplossend vermogen, organisatie sensitiviteit, accuratesse/zorgvuldigheid, energiek
Dit krijg je van ons:
Een marktconform salaris, ingeschaald op basis van je leeftijd en werkervaring.
Een goede werksfeer waarbij iedereen je kent en we veel voor je over hebben. De lijntjes zijn kort. Wil je iets verbeteren?
Dan kan dat.
Informatie en solliciteren:
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Dan helpt Jos van der Grift (NPD/QA manager) je graag verder. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer 06-22370245.
Lijkt het je leuk om als QA medewerker ons team te komen versterken? Dan horen we heel graag van je! We zien je CV en
korte motivatie (vertel ons bijvoorbeeld wanneer jouw werkdag geslaagd is) graag tegemoet. Je kunt deze mailen t.a.v.
Bianca van der Haar op werkenbij@teelingpetfood.com.
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