Wil jij reeds opgedane ervaringen op QA-gebied verder uitbouwen? Word jij enthousiast van
bedrijfsbeleid ontwikkelen op het gebied van kwaliteit en milieu bij de marktleider in de productie van
taugé? Spreekt continu verbeteren jou aan en neem je graag verantwoordelijkheid om voorstellen te
lanceren maar zeker ook om die voorstellen te implementeren? Past het werken in een informele en
ondernemende sfeer bij jou en krijg je energie van tevreden klanten?
Dan is deze functie bij Evers Specials voor jou een mooie kans.

Evers Specials
QA Manager
Evers Specials is inmiddels een gevestigd maar nog steeds ambitieus Nederlands bedrijf dat zichzelf
de afgelopen tientallen jaren heeft ontwikkeld tot de grootste taugéspecialist van Europa. Door
toepassing van nieuwe technieken in teelt, verwerking en verpakking, eigen logistiek en het lef hebben
steeds weer nieuwe sprongen te wagen, blijft Evers Specials ontwikkelen en vernieuwen. Iets wat
onlosmakelijk verbonden is met het karakter en de cultuur van het bedrijf. De slogan is niet voor niets
‘want goed kan altijd beter’. Evers Specials levert en verpakt geheel volgens de wensen van de klant.
De klanten variëren van retailklanten waarbij de taugé wordt verpakt in zakjes van 50 gram tot klanten
in de voedingsmiddelenindustrie die containers per 21 ton afnemen. En vele stappen daartussen. Ter
versterking van de organisatie zijn wij op zoek naar een QA Manager.
Functie
Proactief het bestaande kwaliteitsbeleid verder ontwikkelen en implementeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleid en procedures ontwikkelen op het gebied van kwaliteits- en milieuzorg conform
bedrijfsdoelstellingen, wetgeving en klantvereisten.
Initiatieven ontplooien tot continue verbeteringen binnen het productieproces en deze met
collega’s doorvoeren binnen het bedrijf.
Inventariseren van de kwaliteitsgerichte opleidingsbehoeftes binnen de organisatie en deze
opleidingen/trainingen verzorgen.
Ontwikkelen van testprotocollen binnen het productieproces om perfecte kwaliteit te borgen.
Evalueren van de kwaliteitsborgingssystemen en waar nodig bijsturen.
Actualiseren, beheren en verspreiden van het kwaliteitshandboek.
Organiseren van interne audits en begeleiden van externe audits op het vlak van kwaliteit en
milieu. Verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van passende preventieve en
corrigerende maatregelen.
Onderzoeken van interne en externe klachten.
Communiceren met interne en externe stakeholders inzake productkwaliteit.
Werkt samen met een QC Medewerker en rapporteert aan het MT.

Profiel
Ervaren QA Manager die verantwoordelijkheid neemt en doorpakt.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Minimaal een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur verkregen door een afgeronde studie
aan de Hogeschool, HAS, WUR of vergelijkbaar in de richting Levensmiddelentechnologie,
Procestechnologie, Microbiologie, Hoger Laboratorium Onderwijs of vergelijkbaar.
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie binnen een
productieomgeving van voedingsmiddelen.
Kennis van én ervaring met het IFS Food certificatieschema is een must.
Kennis en/of ervaring van andere schema’s zoals SKAL, RiskPlaza, On the way to Planet
Proof of SMETA 4 pillar is een pre.
Kennis van specifieke wet- & regelgeving op het gebied van kwaliteit en milieu.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pre.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Gestructureerde en planmatige denker, goed in staat om verbanden te leggen.
Gericht op samenwerking, weet te verbinden, te motiveren en te overtuigen.
Verantwoordelijkheidsgevoel en zelfwerkzaamheid.
Kritische waarnemer, doortastend, vasthoudend en besluitvaardig.
Flexibele en klantgerichte instelling.
Goede communicatieve vaardigheden, een sterke verbinder.

Standplaats
Nijmegen
Aanbod
Evers Specials is een organisatie met veel waardering voor eigen inbreng die ruimte geeft voor
zelfontwikkeling. Er heerst een prettige en informele werksfeer en de ruim 80 collega’s vormen met
elkaar een energiek en hecht team. Uiteraard hoort daar een marktconforme salariëring bij.
Reageren
Evers Specials heeft de Werving en Selectie voor de vacature van QA Manager exclusief uitbesteed
aan CeresRecruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Danny Fiere, telefonisch bereikbaar op
06-49 87 97 87. Solliciteren via www.ceresrecruitment.nl. Uitgebreide informatie over het bedrijf is te
vinden op www.eversspecials.nl
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

