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 zoeken wij een enthousiaste

Quality Operations Manager (40 uur per week)

In deze rol ben je samen met de Quality Manager verantwoordelijk voor het formuleren, handhaven
en uitbouwen van het vastgestelde kwaliteits- en voedselveiligheidsbeleid.
Het behalen en behouden van de certificeringen tegen de hoogst geldende en haalbare standaarden
valt onder jouw verantwoordelijkheden. Dit wordt gedaan door er voor te zorgen dat het product en
het werk voldoen aan alle eisen van de klant, het bedrijf, de industrie en de regelgeving.
De naleving van deze vereisten zal worden geverifieerd door (interne) audits, processen en controles,
en door het opzetten, bevorderen en handhaven van systemen om de kwaliteit te meten. De
metingen worden geanalyseerd om trends en probleemgebieden vast te stellen die
verbetering/correctie vereisen. Vervolgens dien je de aanzet te geven tot en de follow-up geven aan
de desbetreffende afdelingen aan vraagstukken die corrigerende maatregelen vereisen met
passende oplossingen.
Jij bent hét eerste aanspreekpunt voor alle kwaliteit gerelateerde zaken op onze locaties in Edam en
Volendam.
Jouw kernactiviteiten bestaan uit:
• Jij bent de expert op het gebied van kwaliteit en brengt processen op een hoger niveau;
• de proceseigenaren (MT-leden) en -afdelingsmanagers ondersteunen bij het ontwikkelen
van- en sturen op hun processen;
• Je begeleidt de medewerkers op operationeel en tactisch niveau bij het uitbouwen van het
kwaliteitsmanagementsysteem en het uitvoeren van het risicomanagement;
• Verantwoordelijk voor klachtafhandeling (key accounts);
• Het ontwikkelen en onderhouden van kwaliteitssysteem;
• Het beoordelen van analyseresultaten;
• Draagkracht creëren als het gaat om kwaliteit binnen en buiten de organisatie.
Dit breng jij mee
Je bent een echte bruggenbouwer en sterk gefocust op teamspirit en samenwerking binnen zowel
het Kwaliteitsteam als de andere afdelingen. 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 bij voorkeur een opleiding richting
levensmiddelentechnologie;
• Minimaal 5-8 jaar werkervaring bij voorkeur in een voedingsmiddelen concern en in een
leidinggevende functie;
• Bewezen ervaring met het naar een hoger plan tillen van de kwaliteit van product, proces en
mens;

•
•
•

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 initiatiefrijk, ‘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 aantrekkelijk salaris bij inclusief goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
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.

