Schouten TwenteBV
Assistent QA Manager
Ben jij helemaal thuis in kwaliteitsborging? Krijg jij energie van het meehelpen in het ontwikkelen van een
visie voor de kwaliteitsdienst in samenwerking met een gemotiveerd team? Wil jij je inzetten voor de
ondersteuning van de mensen maar ook voor het voedsel van morgen? Kom dan werken als Assistent
QA Manager bij Schouten Twente en draag jouw steentje bij aan een duurzamere samenleving!
Schouten Twente in Goor is de eerste eigen productielocatie binnen Schouten Europe. Schouten
Europe is specialist op het gebied van het ontwikkelen, (laten) produceren en vermarkten van
plantaardige vleesvervangers. Vanuit de overtuiging dat de wereld behoefte heeft aan een
voedselpakket dat minder op dieren en sterker op planten steunt, biedt men consumenten een duurzaam
alternatief voor vlees. Continu werkt men (samen met haar partners) aan nieuwe duurzame en smakelijk
plant-based producten. De plant-based markt is een trending en snel opkomende markt, met een heel
positief toekomstperspectief. Voor de locatie Schouten Twente betekent dit dat er vol ingezet wordt op
automatisering, digitalisering en uitbreiding. Een unieke kans om hier deel van uit te maken!
Schouten Europe, opgericht in 1990 is een familiebedrijf en het hoofdkantoor is gevestigd in Giessen
(Noord-Brabant). Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler met een ruim
assortiment. Men heeft meerdere locaties wereldwijd en levert in meer dan 50 landen en heeft rond de
300 medewerkers. Schouten Europe is actief in 50 landen, binnen retail, foodservice, industrie en Quick
Service Restaurants, zoals Subway, KFC, McDonalds en Burger King.
De Kwaliteitsdienst bestaat op dit moment uit een QA-Manager en twee Kwaliteitsmedewerkers, ter
uitbreiding van het team zijn we op zoek naar een Assistent QA Manager.

Functie
Mede-verantwoordelijk voor het ontwikkelen, borgen en controleren van het kwaliteitsbeleid
•
•

Ondersteunen van de QA-Manager en deze vervangen bij afwezigheid;
Meehelpen opzetten van structuren en processen en intensief samenwerken met collega’s van
QA Schouten Europe en gezamenlijk de organisatie adviseren over kwaliteitsnormen en
wijzigingen in wet- en regelgeving.
Inhoudelijk ondersteunen en coachen van de medewerkers van de Kwaliteitsdienst;
Houden en begeleiden van interne en externe audits;
Zorgdragen voor de uitvoering van de kwaliteitscontroles en inspecties op grondstoffen,
additieven, verpakkingsmateriaal, gereed product, productieruimtes en gebouwen;
Ontwikkelen en aanpassen van controle- en kwaliteitsnormen, methoden, procedures,
werkvoorschriften en instructies m.b.t. kwaliteit;
Actueel houden van het systeem voor controle en borging van de kwaliteit en specifieke
klanteisen (o.a. HACCP en IFS);
Behandelen van kwaliteitsklachten door een grondige, kritische analyse en complete rapportage;
Geven van voorlichting, uitleg en aanwijzingen aan medewerkers in de organisatie, met als doel
het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn.

•
•
•
•
•
•
•

Profiel
Quality Professional met daadkracht en ambitie
Functie-eisen
•
•
•
•
•

Afgeronde HBO-opleiding in de richting van Levensmiddelentechnologie of gelijkwaardig.
2-4 jaar ervaring in een QA-functie bij voorkeur binnen de voedingsmiddelenindustrie.
Kennis van voedselveiligheidsnormen zoals IFS, FSSC22000, BRC, HACCP
Ervaring met gespreksvoering op verschillende niveaus.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties
•
•
•
•
•

Analytisch en kritisch vermogen
Communicatief sterk
Kwaliteitsgericht en nauwkeurig
Teamspeler
Daadkrachtig

Standplaats
Goor.

Aanbod
De functie van Assistent QA Manager is een veelzijdige, uitdagende en zelfstandige functie voor
40 uur in de week in een groeiende en dynamische werkomgeving. Schouten Twente is een
informele organisatie met korte lijnen. Je wordt in staat gesteld om je te ontwikkelen in je rol en er
zijn diverse doorgroeimogelijkheden. Het is de kans om écht een bijdrage te leveren aan de
verdere groei van Schouten Twente. Je kunt bovendien rekenen op een marktconform salaris en
een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket.

Reageren
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan via www.ceresrecruitment.nl. Voor meer informatie
kun je terecht bij Marie Teeuwen, telefonisch bereikbaar op 06 30 958 760. Uitgebreide informatie
over de organisatie is te vinden op www.schoutenfood.com. Schouten Twente heeft de werving en
selectie voor de vacature van Assistent QA Manager exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

