QUALITY MANAGER
Om de kwaliteit van onze producten te helpen bewaken zoeken wij een Quality Manager voor onze
site in Wervik. Heb jij een grote verantwoordelijkheidszin? Een sterke persoonlijkheid die kan
ingrijpen waar nodig en beslissingen durft nemen? Je bent iemand die zelfstandig, correct en
nauwkeurig werkt. Communicatie schrikt je niet af en je bent eerlijk en flexibel.
Een dag als Quality Manager:

Je hebt:
•

Diploma bio-ingenieur, master in de
(toegepaste) bio-ingenieurswetenschappen
of industrieel ingenieur (voeding, biochemie,
chemie)

•

Jij bent de spilﬁguur in uitbouw en onderhoud van
het kwaliteitssysteem gebaseerd op GMP, HACCP
en kwaliteitsmanagement.

•

Verantwoordelijk voor de goede uitvoering van
ons kwaliteitssysteem en de continue borging van
de standaarden IFS, BRC en Autocontrole

•

Interne audits en leveranciersaudits uitvoeren

•

Verantwoordelijk voor externe audits door
klanten, FAVV en certiﬁcatie-organismen

•

Zorgen voor de vrijgave en blokkering van
binnenkomende goederen en eindproducten.

•

Verantwoordelijk voor HACCP vrijgave van nieuwe
producten en processen.

•

Berekenen van ingrediënten en nutritionele
waarden van eindproducten.

•

Interesse in productie

•

•

Ervaring in de voedingssector in een
gelijkaardige kwaliteitsfunctie

Beheer van de productspeciﬁcaties van
grondstoffen en eindproducten

•

Controleren van nieuwe verpakkingen

•

Goede beheersing van het Nederlands en
kennis van Frans en Engels

•

Opvolgen van diverse actie-en verbeterplannen

•

Een grote verantwoordelijkheidszin

•

Behandelen van klanten- en leveranciersklachten

•

Een zelfstandig, correct en nauwkeurig
karakter en bent vlot in omgang, sociaal,
eerlijk en flexibel

•

Aansturen van de Quality Controllers en
rechtstreeks rapporteren aan onze Quality
Assurance Director

Wij bieden:
•

Een veelzijdige functie in een
internationaal groeiend bedrijf met een
dynamische cultuur

•

Gedreven collega’s met passie en pit

•

Een intensieve opleiding in een omgeving
waarin je je kan ontplooien

•

Een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen

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: 057460200
Meer info? Contacteer Marleen Deconynck, Quality
Assurance Director: 057460200
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