Quality medewerker (16 uur) – Joannusmolen BV
Joannusmolen is een snelgroeiend en toonaangevend bedrijf en staat voor hoge kwaliteit en gezonde
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 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.
Ter vervanging van zwangerschapsverlof is Joannusmolen op zoek naar een enthousiaste Quality
medewerker die zich gemakkelijk werkzaamheden eigen kan maken. De Quality medewerker is
onderdeel van het ervaren kwaliteitsteam en legt verantwoording af aan de Quality manager. Mede
afhankelijk van de verdere groei van Joannusmolen is er een eventuele mogelijkheid op een vast
dienstverband binnen het kwaliteitsteam bestaande uit 4 collega’s met elk hun eigen specialisme.
De functie
• Het uitvoeren van product- en procescontroles, het vervolgens doen van voorstellen en
doorvoeren en borgen van verbeteringen
• Verantwoordelijk voor 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 steekproefsgewijs inspecteren en controleren van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en
gereed product aan de hand van de kwaliteitsnormen
• Het verrichten van diverse assisterende werkzaamheden (Quality Assurance en Quality
Control)
Jouw profiel
• MBO+ werk- en denkniveau. Afgeronde opleiding richting “Food & Kwaliteit” is een pre
• 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
• Je bent vanaf januari 2022 t/m eind mei 2022 voor 16 uur per week beschikbaar (werkdagen
en -tijden zullen in overleg bepaald worden)
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.

