Ter versterking van onze interne organisatie zijn wij op zoek naar een nieuw talent met een
aanpakkersmentaliteit. Staat bij jou kwaliteit voorop en vind jij het leuk ondersteunend bezig te zijn met
de zorg voor de proces- en productkwaliteit ? Lees dan verder!

Medewerker Kwaliteit (32 uur)
De functie
 Het verrichten van assisterende werkzaamheden ter ondersteuning van het kwaliteitsteam
(Quality Assurance en Quality Control).
 Product- en procescontroles uitvoeren, het voorstellen van verbeteringen en deze doorvoeren
en borgen.
 Het uitvoeren van structurele kwaliteits- en hygiëne rondes (intern).
 Signaleren van afwijkingen bij productieregistratie en de juiste acties in gang zetten.
 Het ondersteunen bij leveranciersklachten en incidenten.
 Stimuleren van het kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie door middel van het coachen
van productiemedewerkers op het gebied van kwaliteit en algemene en persoonlijke hygiëne.
 Zorgdragen voor aanwijzingen en instructies op het gebied van kwaliteitsnormen in de
productie.
 Controleren en beoordelen van productie/referentie monsters.
 Uitvoeren en/of organiseren van productmonsters, afstemming met laboratoria en beoordelen
van de uitkomsten.
 Het begeleiden van productie bij kalibraties en ijkingen en beheren van het monitoringsplan.
 Het steekproefsgewijs inspecteren en controleren van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en
gereed product aan de hand van de kwaliteitsnormen.
 Meedenken bij de mogelijkheden van optimalisatie van producten en processen met
betrekking tot kwaliteit.
Jouw profiel
 MBO werk- en denkniveau. Afgeronde opleiding richting “Food & Kwaliteit” is een pre.
 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de foodindustrie.
 Goede kennis van voedselveiligheid (HACCP en BRC).
 Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk en dat van anderen.
 Je hebt een echte hands-on mentaliteit (pro actief), assertief en bent een enthousiaste
persoonlijkheid.
 Goede beheersing van het MS Office pakket.
 Je bent communicatief vaardig in de Nederlandse en Engelse taal.

De organisatie
Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen
sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische consumentenproducten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we ruim 35 jaar bestaan, heerst er
binnen onze organsatie een start-up mentaliteit. Daarnaast ervaren we een continue drive om vanuit
kansen en technologische ontwikkelingen, met innovatieve producten op de markt te komen om onze
consument te verrassen!
Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, maar we houden ook van
gezelligheid. Juist doordat we een overzichtelijk bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort en
kent iedereen elkaar. Kijk voor meer informatie op www.joannusmolen.nl
Interesse?
Ben jij die enthousiaste collega die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met motivatiebrief,
onder vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van Irma Arts naar HR@joannusmolen.nl.

