
 
 

Q manager (32 - 40 uur) – Joannusmolen BV 

 
Joannusmolen is een snelgroeiend en toonaangevend bedrijf en staat voor hoge kwaliteit biologische 
(baby)voeding. Als eerste gecertificeerde biologische producent van Nederland heeft Joannusmolen 
een rijke geschiedenis en diepgaande kennis over waardevolle biologische graanproducten en de 
toepassingen van granen in babyvoeding, tussendoortjes en snacks.  Momenteel maakt 
Joannusmolen een versnelde groeifase door, gedreven door de vraag naar innovatieve producten en 
een gezonde gedrevenheid naar verdere (internationale) uitbereiding. Door onder andere een 
toenemende complexiteit van groeiende product-, klant-, en marktcombinaties en door een totaal 
assortiment te bieden kan Joannusmolen deze groei realiseren.  
 
Om de performance binnen Joannusmolen steeds verder te verbeteren is zij op zoek naar een sterke 
Quality manager welke samen met het Q-team de afdelingsdoelstellingen weet te realiseren en zo een 
bijdrage kan leveren aan de ambitieuze groei van Joannusmolen. De Quality manager is 
verantwoordelijk voor de voedselveiligheid, kwaliteit en product integriteit binnen Joannusmolen.  

 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

• Zorgdragen voor een voldoende sterke Q afdeling (zowel kwantiteit als kwaliteit) om de 

veiligheid, voedselveiligheid, kwaliteit en product integriteit te kunnen borgen 

• Het monitoren van de bijbehorende KPI’s voor de afdeling en het opstellen en verwerken van 

de managementrapportages   

• Continue focus op procesverbeteringen door initiëren en implementeren van verbetertrajecten 

en -projecten en het doen van voorstellen  

• Het zijn van een klankbord voor het management team en verantwoordelijk voor het tijdig 

opschalen van mogelijke hoog risico situaties 

• Deelnemen, initiëren en leiden van projecten en input leveren vanuit kwaliteit 

• Verhogen van kennis en kwaliteitsbewustzijn (voedselveiligheidscultuur) binnen de 

productievloer en overige afdelingen door onder andere trainingen te ontwikkelen en te 

organiseren 

• Verantwoordelijk voor de voorbereiding, coördinatie en begeleiding van (interne en externe) 

audits op product- en procesniveau in samenwerking met het Q-team  

• Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeelsbeleid op de afdeling  

 
Kwalificaties 

• HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde opleiding richting Quality  

• Relevante werkervaring (> 5 jaar) in een vergelijkbare kwaliteitsfunctie binnen de foodsector  

• Kennis en ervaring met wet- en regelgeving 

• Kennis van en ervaring met BRC, Skal, Demeter, Fairtrade, etc. en of vergelijkbare normen 

• Ervaring met geïntegreerd kwaliteitsmanagement in ERP-systeem 

• Goede beheersing van het Microsoft Office pakket zoals Word en Excel (draaitabellen) 

• Gedreven teamspeler met overtuigingskracht en een hands on mentaliteit 

• Oplossingsgericht kunnen denken waardoor veranderingen effectief doorgevoerd kunnen 
worden 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pre 
 

 
 
Interesse? 
Ben jij die enthousiaste en gedreven collega die wij zoeken? Stuur dan jouw CV met motivatiebrief, 
onder vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van Irma Arts naar HR@joannusmolen.nl. 

mailto:HR@joannusmolen.nl

