Solina
QA Officer
Solina Group is een toonaangevende Europese leverancier voor de hartige voedingsindustrie. Solina
is opgericht in 2012 en uitgegroeid tot een bedrijf met productielocaties in 17 landen en circa 2.050
medewerkers. Wereldwijd levert Solina Group aan 75 landen.
Met haar expertise en passie om voedingsoplossingen te creeren wil Solina bijdragen aan de
productie van kwalitatief goed voedsel: lekker, gezond en milieuvriendelijk. Solina is in staat om de
kennis van de wereldwijde voedseltrends te combineren met de unieke regionale smaken en culturen.
Solina Netherlands bestaat uit twee productielocaties. In Rotterdam worden smaak- en functionele
ingredientenmelanges geproduceerd. In de ‘natte’ fabriek in Nieuw-Vennep worden sauzen, dressings
en marinades gemaakt. Momenteel zijn we op zoek naar een daadkrachtige QA Officer voor beide
productielocaties, met als standplaats Nieuw-Vennep.

Functie
Verantwoordelijk voor het borgen en controleren van het kwaliteitsbeleid
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem en het implementeren van
verbeteringen in processen en procedures.
Beheren van de centrale QA actielijst en zorgen voor een werkbare flow.
Deelnemen aan het HACCP-team op de beide productielocaties.
Verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van interne audits en het (mede) begeleiden
van externe audits.
Verstrekken van de juiste procedures, werkinstructies, registratieformulieren en
bedieningsvoorschriften aan productie en trainen van de medewerkers (o.a. HACCP).
Vervullen van questionnaires van klanten en leveranciers.
Deelnemen aan duurzaamheidsprojecten.
Leiden van, of participeren aan kwaliteit gerelateerde bijeenkomsten, projecten of activiteiten.
Je rapporteert aan de Site QA Coördinator in Nieuw-Vennep. Je team bestaat uit 3 QC
Officers en daarnaast werk je nauw samen met de Site QA Coördinator in Rotterdam.

Profiel
Daadkrachtige en servicegerichte QA Professional die houdt van dynamiek
Functie-eisen
•
•
•
•

Minimaal hbo werk- en denkniveau, verkregen door bijvoorbeeld een studie
Levensmiddelentechnologie, Procestechnologie, Food Science of vergelijkbaar.
Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie binnen een
productieomgeving in de voedingsmiddelenindustrie.
Kennis van kwaliteitssystemen als HACCP, BRC, IFS en ISO is een must.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig.
Leergierig.
Accuraat.
Overtuigingskracht.
Communicatief sterk.
Gestructureerd.

Standplaats
Nieuw-Vennep

Aanbod
Solina biedt de juiste kandidaat een veelzijdige functie in een internationaal bedrijf met een open en
ondernemende cultuur. Zeer professionele werkomgeving, waar je de ruimte krijgt voor initiatief. De
arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en ervaring van de
kandidaat.

Reageren
Solina heeft de Werving en Selectie voor de vacature QA Officer exclusief uitbesteed aan
CeresRecruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Aniek de Boer telefonisch bereikbaar op 06
51 954 881. Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.nl. Uitgebreide informatie over de
organisatie is te vinden op www.solina-group.com. Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel
uit van de procedure.

