
QUALITY MANAGER

Jouw rol

• Je zorgt voor de uitbouw en onderhoud van het 
kwaliteitssysteem gebaseerd op GMP, HACCP en 
kwaliteitsmanagement

• Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering 
van ons kwaliteitssysteem en de continue borging 
van de standaarden IFS en Autocontrole

• Je voert interne audits en leveranciersaudits uit 
en bent verantwoordelijk voor externe audits door 
klanten, FAVV en certifi catie-organismen

• Je zorgt voor de vrijgave en de blokkering van 
binnenkomende goederen en eindproducten

• Je bent verantwoordelijk voor de HACCP vrijgave 
van nieuwe producten en processen

• Je berekent ingrediënten en nutritionele waarden 
van eindproducten

• Je beheert de productspecifi caties voor intern en 
extern gebruik van grondstoffen en eindproducten

• Je controleert de nieuwe verpakkingen

• Je volgt de diverse actie-en verbeterplannen op

• Je behandelt de klanten- en leveranciersklachten

• Je stuurt de Quality Controller aan

• Je rapporteert aan de Quality Assurance and R&D 
Director van de groep Poppies International

De site Delizza in Ertvelde is op zoek naar een Quality Manager!
Als Quality Manager leid je alles in goede banen op het vlak van kwaliteit. Je zorgt voor de uitbouw 
van het kwaliteitssysteem volgens de opgelegde standaarden. Je bent verantwoordelijk voor audits, 

maakt specifi caties op, zorgt voor de vrijgave van producten en nog veel meer!

Je hebt

• een opleiding bio-ingenieur, master in de 
(toegepaste) bio-ingenieurswetenschappen 
of industrieel ingenieur (voeding, biochemie, 
chemie) en hebt interesse in productie

• ervaring in een gelijkaardige kwaliteitsfunctie 
in een voedingsbedrijf

• kennis van de Franse en Engelse taal en bent 
Nederlandstalig

• een grote verantwoordelijkheidszin
• een zelfstandige, correcte en nauwkeurige 

werkhouding
• een sociaal, eerlijk en fl exibel karakter

Wij bieden

• een veelzijdige functie in een internationaal 
groeiend bedrijf met een dynamische cultuur 
en toffe collega’s

• een intensieve opleiding en een omgeving 
waarin je je kan ontplooien.

• een aantrekkelijk salaris met extralegale voor-
delen

Iets voor jou? Onze HR Manager hoort het graag! 

Poppies International t.a.v. Liesbeth Melsens, 
Kasteelstraat 29, 8980 Zonnebeke
liesbeth.melsens@poppies.com 
Tel: 057/46 02 00 

Meer info?

Contacteer Marleen Deconynck, 
Quality Assurance Director: 057/46 02 00
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