Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten
van verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas
Puul beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande
productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit
in garnalen.

Voor de afdeling Kwaliteit in Volendam / Edam zoeken wij een enthousiaste

QA Operations Officer (40 uur per week)
Als QA Operations Officer bewaak je het operationele deel van het kwaliteitssysteem. Dit wordt gedaan door er
voor te zorgen dat het product, het productie proces en de medewerkers voldoen aan alle eisen en wensen van
de klant, het bedrijf, de industrie, de certificering(en) en de wet- en regelgeving.
De borging van deze elementen zal worden vastgelegd dan wel geverifieerd door middel van (interne) audits,
specificaties, monitoring plannen, challenge studies en controles. De metingen en observaties dienen te
worden geanalyseerd om corrigerende dan wel preventieve maatregelen te implementeren en trends te
identificeren. De volledige voortgang en opvolging van de corrigerende dan wel preventieve maatregelen zal
hier een wezenlijk onderdeel van zijn om de continue verbetering te stimuleren binnen en tussen de
verschillende afdelingen.
Jouw kernactiviteiten bestaan uit:
▪ Het borgen, handhaven, formuleren en initiëren van verbeteringen van het operationele deel van het
kwaliteitssysteem;
▪ Het beheren van de materialen met een afwijking middels blokkade, beheerste voorraad en vrijgave;
▪ Het beheren van het operationele kwaliteit pakket;
▪ Structuren opzetten en procesoptimalisatie uitvoeren;
▪ Risico evaluaties uitvoeren;
▪ Je bent hét eerste aanspreekpunt voor alle operationeel gerelateerde zaken op de locatie(s).

Dit breng jij mee
Je bent een echte teamplayer en sterk gefocust op teamspirit en samenwerking binnen zowel het
Kwaliteitsteam als de andere afdelingen, hierin weet je ook voldoende draagvlak te creëren. Je beschikt over
een strategisch- en analytisch denkvermogen en werk je planmatig en gestructureerd. Je hebt een sterke
persoonlijkheid die ook in stress-situaties adequaat communiceert.
Verder beschik je over:
• HBO+ werk- en denk niveau en een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur richting
levensmiddelentechnologie;
• Minimaal 5-8 jaar werkervaring in een voedingsmiddelen concern en leidinggevende posities;
• Bewezen ervaring met het naar een hoger plan tillen van de kwaliteit van product, proces en mens;
• Sterke microbiologische kennis;
• Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Beheersing van de Franse of Duitse taal is een pré
• Je bent probleem oplossend ingesteld, ‘hands-on’, betrokken, discreet en enthousiast.
Dit bieden wij
Binnen Klaas Puul kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met veel vrijheid
en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar ook
voor de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Verder
hoort er ook een prima salaris bij inclusief aantrekkelijke secundair arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een
tijdelijk contract (jaar) met de intentie tot een vast dienstverband.
Salaris indicatie: max €4200,- bruto / maand afhankelijk van kennis en ervaring.
Je sollicitatie
Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Klaas Puul BV? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet.
Stuur je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar hr@klaaspuul.com t.a.v. Pleuni Oud. Voor
meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling HR op

telefoonnummer 0299-399340 of kijk op onze website www.klaaspuul.com/vacatures.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

