CHAMPI-MER, we make mushrooms
QA Manager (lid MT)
Ben jij een Kwaliteitsmanager die van een grote uitdaging houdt, die graag op de werkvloer het beste
uit mensen haalt en de organisatie met het team, zowel “top down” als “bottom up”, naar een hoger
plan helpt tillen? Jij begrijpt als geen ander hoe je dit doet vanuit gevoel en respect voor een familie
bedrijfscultuur.
Champi-mer BV heeft de laatste drie jaar een sterke groei doorgemaakt en is vandaag wereldwijd
marktleider in de productie van diepvries champignons. Sinds 2019 staan in Kesteren twee
productielijnen onder één dak. Champignons worden hier volgens een uniek procedé ingevroren en
verpakt voor verder transport over de hele wereld. Ze zijn super vers, omdat ze letterlijk direct na het
oogsten bevroren zijn. Dit jaar zal er 90.000 ton eindproduct geproduceerd worden. Champi-mer heeft
klanten over de hele wereld, onder te verdelen in de sectoren Retail, Foodservice en Industrie. Zij
kunnen onder meer alle multinationals in bovengenoemde segmenten tot hun klanten rekenen.

Functie
Eindverantwoordelijke QA rol; actief bijdragen aan professionalisering van afdeling
•
•
•
•
•
•
•

Het mede opstellen en uitvoeren, controleren, evalueren en waar nodig bijsturen van het
gehele kwaliteitsbeleid.
Als lid van het MT leidinggeven aan het QA-team (6 fte).
Aansturing en controle van de in- en uitgangscontroles alsmede de klachtenafhandeling.
Het verder uitbouwen van het bewustzijn ten aanzien van het kwaliteitsbeleid binnen de
onderneming door (pro)actieve voorlichting en begeleiding van de gehele organisatie - van
directie tot werkvloer.
Het initiëren van interne audits, alsmede het begeleiden van de externe audits door de diverse
certificerende organisaties (o.m. BRC, IFS, SKAL, NVWA, maar ook Kosher en Halal).
Intensieve samenwerking met inkoop en productie.
Formele rapportage aan de Algemeen Directeur, functionele afstemming met de Operationeel
Directeur.

Profiel
Daadkrachtige (bruggen)bouwer, communicatieve en inspirerende Kwaliteitsmanager
Functie-eisen
•
•
•
•

Minimaal afgeronde hbo-opleiding richting: Levensmiddelentechnologie, Food Technology,
Food Quality Management, Food Safety of vergelijkbaar.
Minimaal 5 jaar (leidinggevende) ervaring binnen QA in de levensmiddelenindustrie.
Actuele en gedegen kennis van relevante managementsystemen. Bij Champi-mer werkt men
met Exact en Boltrix/Navision.
Ervaring met het uitvoeren van interne en externe audits.

•
•

Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Liefst ook nog Duits en
Frans.
Woonachtig- of t.z.t. bereid om te verhuizen binnen een straal van 40 km rond Kesteren.

Competenties

•
•
•
•
•
•
•

Pragmatische instelling.
Initiatiefrijk en actief.
Leidinggevende en coachende capaciteiten.
Weet mensen te verbinden en kennis over te dragen.
Gestructureerd en analytisch sterk.
Flexibel en stressbestendig.
Resultaat- en klantgericht.

Standplaats
Kesteren, in het hart van de Betuwe, aan de A15

Aanbod
•
•
•
•
•

Werken bij Champi-mer betekent een veelzijdige QA-functie in een dynamische,
vooruitstrevende en internationaal georiënteerd bedrijf dat volop in ontwikkeling is.
De no-nonsense organisatie met korte lijnen en een directe communicatie laat veel ruimte
voor eigen initiatief en het hebben van impact op weg naar het “next level”.
Marktconforme salariëring (in overeenstemming met achtergrond en ervaring) en overige
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het bedrijf bevindt zich in het hart van de Betuwe, aan de A15 en is goed bereikbaar.
Als je bij Champi-mer gaat werken kies je voor de lange termijn!

Reageren
De Werving en Selectie voor de vacature van een QA Manager (lid MT) is uitbesteed aan
CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Ajaan Hijmans, telefonisch bereikbaar op +31 6 53 905 829.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over het bedrijf is te vinden op www.sceltamushrooms.com.
Een persoonlijkheidsvragenlijst en een uitgebreid assessment maken onderdeel uit van de procedure.

