Buiteman bv is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de productie van luxe zoutjes. Zij levert o.a. aan diverse
internationale retailers, onder eigen merk en private label. De bedrijfscultuur is informeel, nuchter en slagvaardig.
Buiteman is een kleine onderneming waar de betrokkenheid hoog is. Buiteman biedt een energieke werkomgeving,
waar zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid wordt verwacht.
De afdeling kwaliteit, bestaande uit 2,3 fte medewerker, is verantwoordelijk voor de implementatie, uitvoering,
onderhoud en optimalisatie van de kwaliteit-/ voedselveiligheidssystemen (BRC en IFS), voor interne en externe
informatieverstrekking t.a.v. alle kwaliteit gerelateerde vraagstukken en voor de etikettering van verpakkingen.
Op dit moment heeft Buiteman plaats voor een

Kwaliteitsmedewerker food/QA medewerker m/v (24 uur p/w)
Functieomschrijving
In deze functie ga jij je onder andere bezig houden met:
• Codering; waaronder het onderhouden van de ingrediënten database en het opmaken, aanpassen en controleren.
• van alle etiketteringen/coderingen, inclusief het verkrijgen van goedkeuring en de administratieve verwerking ervan;
• Leveranciersmanagement; afhandeling van leveranciersklachten en zorg dragen voor de beschikbaarheid en
correctheid van specificaties op gebied van grondstoffen, verpakkingen, food contact materialen en chemische
middelen.
• Grondstoffenbeleid; i.s.m. de administratie verantwoordelijk voor de voorraad aansluiting van grondstoffen (Skal,
RSPO).
• Kwaliteitsmanagement; ondersteuning op gebied van o.a. audits, tht testen, validaties, training en operationele
zaken.

Profiel
Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Wat zoeken we verder?
• MBO+/HBO werk- en denkniveau.
• Ervaring in de voedingsmiddelenindustrie.
• Bij voorkeur ervaring opgedaan binnen productiebedrijf.
• Hoge mate van zelfstandigheid.
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
• Ervaring met Microsoft Office.
• Hands-on mentaliteit (passend bij branche en bedrijf).
• Weet om te gaan met de druk die in een productie omgeving continue aanwezig is.

Interesse?
Mail je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV naar peno@buiteman.com. Graag in het onderwerp van de email
“Kwaliteitsmedewerker food/QA medewerker” vermelden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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