Stichting Beter Leven keurmerk
Sr. Adviseur Kwaliteitsborging Food
Heb jij kennis van kwaliteitssystemen binnen foodketens, ervaring met audits en ben je graag
in contact met stakeholders? Ben jij communicatief sterk en wil je werken in een
bedrijfscultuur waar jij het verschil kan maken? Reageer dan op deze veelzijdige functie.
De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is de private keurmerkorganisatie die de borging en het
beheer van het Beter Leven keurmerk (BLk) ter hand neemt en de contacten met het deelnemende
bedrijfsleven en de certificatie-instellingen onderhoudt. Het BLk is hét toonaangevende keurmerk voor
vlees, eieren, zuivel en samengestelde dierlijke producten, waarmee een bedrijf kan aantonen dat het
diervriendelijker produceert. De SBLk richt zich enerzijds op dierhouderijbedrijven zoals varkens-,
pluimvee- en rundveehouderijen en anderzijds op bedrijven gericht op dierlijke producten zoals
slachterijen, eierpakstations, verwerkers, logistieke dienstverleners en retailers. De SBLk houdt
toezicht op deelnemers en certificatie-instellingen, behandelt en beoordeelt de aanvragen van het
bedrijfsleven en verleent de goedkeuring voor het gebruik van het keurmerk. De Dierenbescherming is
de regelinghouder van het BLk en stelt het dierinhoudelijke beleid vast.
De focus voor deze functie ligt op de borging van verwerkende bedrijven van dierlijke producten zoals
vlees, eieren, zuivel en samengestelde producten. De SBLk is het grootste en meest bekende
keurmerk in Nederland. Vanwege de groei én de ambitieuze plannen zijn wij op zoek naar een Senior
Adviseur Kwaliteitsborging Food.

Functie
Kwaliteitsborging van dierlijke producten binnen de foodketens
•
•
•
•
•
•
•

Toezicht houden op deelnemende bedrijven, de bijbehorende keten en certificatie-instellingen.
Vraagbaak en sparringpartner van verwerkende food bedrijven, certificatie-instellingen en de
Dierenbescherming over de inhoud, impact en borgbaarheid van de schema’s.
Uitvoerende, controlerende en bewakende rol in het naleven en handhaven van het
borgingsbeleid, zowel intern als extern.
Beoordelen en analyseren van de resultaten van de certificatie-instellingen.
Werken aan het verbeteren van de kwaliteit en het doorontwikkelen van de
borgingsystematiek.
Vervullen van een leidende rol bij complexe sectorale vraagstukken.
Je rapporteert aan de teamleider ketenborging industrie van de SBLk.

Profiel
Kwaliteitsgedreven adviseur met communicatieve skills en ervaring met audits
Functie-eisen
•
•
•

Afgeronde hbo-/wo-opleiding, bij voorkeur richting food technology,
levensmiddelentechnologie of kwaliteitsmanagement.
Minimaal 7 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
Aantoonbare kennis en ervaring binnen de voedingsmiddelenketen.

•
•
•
•

Ervaring met kwaliteitsmanagement en audits, borging en certificering.
Je weet welke factoren voor deelnemers relevant zijn en kent de sectorale vraagstukken.
Kennis van integriteitsrisico’s.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Kwaliteits- en klantgericht.
Proactief en resultaatgericht.
Analytisch.
Diplomatiek.
Hands-on mentaliteit.
Integer en betrouwbaar.

Standplaats
Den Haag, tevens thuiswerk en afspraken met relaties.

Aanbod
De SBLk biedt een uitdagende baan met een missie. Het is een compacte organisatie zonder
winstoogmerk die haar kosten doorberekent aan het deelnemende bedrijfsleven. Het bedrijf biedt een
stimulerende omgeving met veel eigen verantwoordelijkheid. Samenwerken, collegialiteit en humor
maken onderdeel uit van jouw dagelijkse werk. Door de informele bedrijfscultuur en korte
communicatielijnen kun jij het verschil maken. Uiteraard gaat dit gepaard met een goed salaris (tussen
€ 3.575 en € 5.500 per maand) en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren
De SBLk heeft de werving en selectie voor de vacature van een Senior Adviseur Kwaliteitsborging
Food exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Anouk Bom,
telefonisch bereikbaar op 06 51 614 901. Sollicitaties via www.ceresrecruitment.nl. Een
persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

