Foppen en Klaas Puul zijn recent gefuseerd en hebben hun krachten
gebundeld onder de naam ‘’Dutch Seafood Company’’. Zowel Foppen als
Klaas Puul zijn gerenommeerde bedrijven in de verwerking van zalm,
paling en garnalen en kennen als familiebedrijven een lange geschiedenis
van ruim honderd jaar in de voedselverwerkingsindustrie.
Door onze gezamenlijke kennis en ervaring toe te passen in onze
processen, kunnen we beter inspelen op de marktwensen en -kansen en
kunnen we onze klanten nog beter bedienen!

Voor de locatie Volendam en Harderwijk zoeken wij een enthousiaste

QA Specialist (40 uur per week)
Als QA Specialist fungeer je als senior consultant op de kwaliteitsafdeling. Je bent de deskundige op het gebied
van voedselveiligheid en kwaliteit. Je voert interne audits uit, schakelt met NVWA en ondersteunt de organisatie
met betrekking tot installatieprojecten en activiteiten voor het oplossen van diverse problemen op gebied van
kwaliteit en veiligheid. Daarnaast lever je trendanalyses en ontwikkel en verzorg je kwaliteits- en
hygiënetrainingen voor al het personeel.
Dit neem jij mee
Bij de Dutch Seafood Company zijn we op zoek naar mensen die bij onze nieuwe onderneming passen. Je durft
met ons de uitdaging aan te gaan en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen aan een nieuwe gezamenlijke
bedrijfscultuur. Je neemt bepaalde ervaring en vaardigheden mee die jij daarvoor kunt inzetten. Wat heb jij te
bieden en herken jij jezelf hierin?
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Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau;
Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring opgedaan in de levensmiddelen industrie;
Je bent specialist in de wet & regelgeving omtrent voedselveiligheid;
Je bent specialist in het uitvoeren van Risicoanalyses m.b.t. voedselveiligheid;
Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Je werkt zelfstandig en accuraat;
Je bent analytisch ingesteld en hebt een pro actieve houding;
Je bent initiatiefrijk, ‘hands-on’, betrokken, discreet en enthousiast;
Je weet mensen te bewegen en te enthousiasmeren voor kwaliteit en voedselveiligheid;
Je hebt een faciliterende en flexibele instelling en bent in het bezit van een rijbewijs B;
Je bent (bij voorkeur) woonachtig in de omgeving van Zaanstreek / Amsterdam / Almere.

Dit bieden wij
Binnen Dutch Seafood Company 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 secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat om
een tijdelijk contract met de intentie tot een vast dienstverband.
Je sollicitatie
Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Dutch Seafood Company? Dan zien wij graag jouw sollicitatie
tegemoet. Stuur je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar Jeroen de Boer (hrvolendam@dutchseafoodcompany.com). Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact
opnemen met Judith Kruise (+31 6 39011436).

