Zandvliet Vleeswaren
Medewerker Specificatiebeheer & Etikettering
Zandvliet is een zelfstandig familiebedrijf met activiteiten in de vleeswarenproductie. Door jarenlange
ervaring en kennis heeft het bedrijf een sterke en betrouwbare positie verworven. Vanuit 3
productielocaties in de Randstad worden dagelijks innovatieve producten vervaardigd, te weten worst,
maaltijdcomponenten en vleeswaren. Bij het bedrijf werken ruim 160 gemotiveerde medewerkers. De
producten worden voornamelijk voor de Nederlandse markt geproduceerd en geleverd aan de retail.
Ze voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en hygiëne. Er
wordt gewerkt met de nieuwste productietechnologieën en met vakbekwaam en goed opgeleide
medewerkers.
Aandacht en betrokkenheid voor de medewerkers zijn kernwaarden en karakteriseert het
familiebedrijf. Vanwege het vertrek van één van de medewerkers binnen de Kwaliteitsdienst is deze
vacature ontstaan. Waarbij zowel parttime als fulltime werken (28 tot 40 uur) tot de mogelijkheid
behoort.

Functie
Substantiële bijdrage aan optimalisatie van specificaties, etiketten en Kwaliteit(systemen)
•
•
•
•
•
•
•
•

Omrekenen van de receptuur naar een Kwantitatieve Ingrediënten Declaratie (KWID).
Opstellen van specificaties volgens wet- en regelgeving en vereisten op het vlak van
voedselveiligheid, etc.
Zorgen voor een juiste omschrijving op etiketten van ingrediëntendeclaraties en
voedingswaardes volgens de wetgeving.
Leveranciersbeoordeling en beheren van grondstofspecificaties.
Nieuwe producten/etiketten controleren en melden aan de Brandbank en BLk.
Communicatie met klanten over een juiste afstemming over specificaties, etiketten en claims
zoals het Beter Leven keurmerk.
Meewerken in een proces van continue verbetering alsook de voorbereiding en begeleiding
van audits.
De Medewerker Specificatiebeheer & Etikettering rapporteert aan de Manager
Kwaliteitsdienst.

Profiel
Uitzoeker, alles willen weten over grondstoffen, processen en de interactie daarvan
Functie-eisen
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde hbo-opleiding verkregen door een opleiding
Levensmiddelentechnologie, Voeding en Diëtetiek, Voedingsmiddelentechnologie, Food
Commerce & Technology, Chemische Technologie of Food Technology.
Al enige relevante ervaring in een Quality Assurance/ Quality Control omgeving in de
levensmiddelenindustrie.
Ervaring met specificatieprogrammas zoals SIM, GS1, PS in foodservice of Trace One.
Kennis van kwaliteitszorgsystemen zoals: HACCP, BRC en IFS.

Competenties
•
•
•
•
•

Samenwerken.
Analytisch.
Conceptueel vermogen.
Oordeelsvorming.
Accuraat.

Standplaats
Delft, tussen Rotterdam en Den Haag, gunstig gelegen aan de A13.

Aanbod
Werken bij Zandvliet biedt de mogelijkheid deel uit te maken van een groeiende onderneming. De
organisatie laat ruimte voor eigen initiatief. De sfeer is open, ambitieus en informeel en door de groei
van het bedrijf zijn er ook ontwikkelingsmogelijkheden. Vanzelfsprekend een goede beloning en
verdere passende arbeidsvoorwaarden.

Reageren
Zandvliet heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Medewerker Specificatiebeheer &
Etikettering exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Ernst van Hartevelt, telefonisch bereikbaar op 06 49 832 770.
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.eu.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
Ceres is de Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor agri en food vacatures
gericht op Bachelors en Masters. Wij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, ZuidAmerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. CeresRecruitment vervult food
vacatures. Relevante marktgebieden zijn: Food, Retail (OOH/FMCG), Levensmiddelentechnologie,
Techniek, Life Sciences, Nutrition en Food Technology. De functiespecialisaties, zowel vaste als
interim posities zijn: General Manager, Directie, Sales & Marketing, Financieel, Human Resources
(HRM), Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D),
Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement
en Procestechnologie.

