Schouten Certification
Auditor Feed
Ben jij een enthousiaste, klantgerichte teamspeler die zich graag wil ontwikkelen en
internationale klanten wil ondersteunen met deskundige audits? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
Schouten Certification is een onafhankelijke certificatie instelling, die bedrijven in de keten van
levensmiddelen, diervoeders en agrarische grondstoffen ondersteunt met objectieve en deskundige
audits en inspecties. Schouten Certification is in 20 jaar uitgegroeid tot een klantgerichte internationale
organisatie met diepgaande expertise op het gebied van food- en feed supply chains.
Een certificaat van Schouten Certification is een waarborg voor (voedsel)veiligheid en/of
duurzaamheid. De medewerkers van Schouten zijn experts in food & feed safety en beoordelen
bedrijven in de gehele agro-food keten waaronder grondstofleveranciers, fabrieken en ambachtelijke
producten.
Schouten Certification is een flexibele organisatie met 30 medewerkers in verschillende landen in
Europa.

Functie
Hoge mate van vrijheid, eigen initiatief en verantwoordelijkheid waarin je verder je expertise
kan uitbouwen
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoeren en afhandelen van audits in binnen- en buitenland.
Je werkt veelal zelfstandig aan het plannen, voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van
audits.
Het beoordelen van auditdossiers van collega auditoren.
Het bijdragen aan groei van het klantenbestand en het op niveau houden en delen van kennis
en bijdragen aan harmonisatie.
Je staat in voor de auditrapportering en opvolging van de bedrijven die door jou geaudit
worden en ondersteunt jouw klanten in het beantwoorden van hun vragen.
Je blijft op de hoogte van de recente wetgeving rond de feed.
Je wisselt regelmatig je kennis en praktijkervaring uit met je collega auditoren.

Profiel
Kwaliteit + Service = Voedselveiligheid

Functie-eisen
•
•
•
•

Een opleiding in food technology, biotechnology, animal nutrition / animal science of
vergelijkbaar (Bachelor/Master niveau).
Minimaal 2 jaar werkervaring in kwaliteitsmanagement bij voedings- of diervoederbedrijf.
Een Lead Auditor Training (ISO 9001 of 22000 IRCA erkend) of bereid om deze opleiding te
volgen.
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (spreken, lezen en schrijven),
Frans en/of Duits is een pre.

Competenties
•
•
•
•
•

•

Sterk in bouwen en onderhouden van (persoonlijke) relaties.
Weet van aanpakken.
Secuur.
Daadkrachtig en stressbestendig.
Flexibel en daadkrachtig.
Uitstekende planner en organisator.

Standplaats
Nederland, Duitsland of België.

Aanbod
Schouten Certification biedt een afwisselende en uitdagende functie in een dynamische internationale
wereld. Er verandert veel in de sectoren waar Schouten Certification actief is. De platte
organisatiestructuur draagt bij aan korte communicatielijnen. De sfeer is open en informeel en er wordt
verwacht dat je hier een wezenlijke bijdrage aan levert. Kortom een boeiende omgeving, waar een
interessante uitdaging wacht. Vanzelfsprekend staan daar goede arbeidsvoorwaarden tegenover en
de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. Na een gedegen inwerkperiode, ga je zelfstandig audits
uitvoeren.
Reageren
Schouten Certification heeft de Werving en Selectie voor de vacature van de Auditor feed / food
uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Eggon Allersma, telefonisch bereikbaar op 06 46 074 958.
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.schoutencertification.nl.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

