
                                                             

Ben jij gek op lekker eten en is kwaliteit voor jou #1? 
Is werken aan continue verbetering voor jou een gewoonte? 

Word jij gelukkig van soepel lopende procedures die bijdragen aan een voedselveilige omgeving? 
 

Dan is deze functie écht wat voor jou! 
Wij zijn op zoek naar een:  

 

Kwaliteitsmedewerk(st)er QC 
(32-40 uur) 

 
Als Kwaliteitsmedewerker is het jouw missie om alle processen op kwaliteit te controleren en 
daarmee de kwaliteit van onze producten en medewerkers op het allerhoogste niveau te krijgen en 
houden.  
Je draagt hierdoor direct bij aan de kwaliteit van onze producten, onze klanttevredenheid en aan 
onze wens om te groeien! Daarnaast ben je in staat om in onze dynamische en groeiende omgeving 
kwaliteit creatief op de operatie af te stemmen zodat het ondersteunt en niet remt. 
 
Het succesvol uitvoeren van deze functie betekent:  

• Verhogen van het algemene kwaliteitsbewustzijn, interesse en plezier bij collega’s hoe hier 
een positieve bijdrage aan te kunnen leveren; 

• Het lopen (en verder verwerken) van hygiëne rondes, controles op het gebied van CCP’s, 
beheersmaatregelen, klachten, microbiologie en (preventieve) bestrijding van ongedierte;  

• Het geven van (on-the-job) kwaliteitstrainingen aan de productiemedewerkers; 

• Uitvoeren van ATP/Ph metingen, listeria swaps, kalibraties etc.; 

• Contact met ons externe laboratorium, t.b.v. het invoeren van nieuwe monsters voor analyse; 

• Controleren van specificaties en etiketten van uitgaande artikelen, zodat ook de 
administratieve kant van onze producten in topconditie is; 

• Ondersteuning bieden aan de kwaliteitsmanager betreft voorbereiden, begeleiden en 
uitvoeren van interne en externe audits: o.a. FSSC 22000, Skal, Halal, Beter Leven keurmerk, 
ASC/MSC, NSK. 

 
De ideale kandidaat…  

• Houdt van goed eten; 

• Heeft HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding gericht op 
voedingsmiddelentechnologie (of soortgelijk); 

• Heeft minimaal één jaar ervaring op het gebied van kwaliteit/QC in de foodbranche; 

• Is zelfstandig genoeg om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen taken en planning; 

• Heeft kennis van zowel relevante kwaliteitssystemen (zoals FSSC 22000, BRC, of IFS), als 
productieprocessen, hygiëne-, etiketterings- en andere voedingsmiddelen gerelateerde 
wetgeving; 

• Heeft kennis van Listeria wetgeving; 

• Heeft ervaring met ERP systemen en specificatie-beheer; 

• Is een aanpakker en heeft zin om samen met de kwaliteitsmanager continue te werken aan 
verbetering én haalt voldoening uit het afronden van projecten; 



• Is praktisch en flexibel in de aanpak; 

• Heeft oog voor detail, is analytisch, besluitvaardig en staat sterk in de schoenen; 

• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift (en Duits is een pré); 

• Heeft humor en vindt het belangrijk om te werken bij een bedrijf waar plezier en samen iets 
bereiken hoog in het vaandel staan. 

 
Wat bieden wij jou: 

We bieden jou een zeer veelzijdige functie waar je veel zult leren! 

Dit doe je in ons snel groeiende bedrijf -met uitbreiding in 2021 naar een state-of-the-art nieuwe 

keuken-, waar jij met jouw oog voor en kennis van kwaliteit jouw steentje kunt bijdragen aan het 

bereiken van wat we graag doen: mensen blij maken met echt lekkere maaltijden.  

We hebben een betrokken team waar mensen klaar staan voor elkaar. Lekker eten is een liefde die 

we met elkaar delen, dus dat is dan ook een onderwerp waarover we graag praten en iets wat we 

graag doen…  

Natuurlijk betalen wij ook een prima salaris en hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Ook ondersteunen we jouw verdere ontwikkeling middels training en opleiding.  

Reageren: 

Spreekt deze functie je aan en zie je jezelf werken in een team met zeer betrokken medewerkers 

voor klanten van topniveau?  

Heb je zin om samen met de kwaliteitsmanager het interne kwaliteitsplan én het 

kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie naar het hoogst mogelijk niveau te brengen? 

Stuur dan je CV en een beknopte motivatie naar Suzanna Strampraat  (s.strampraat@starcuisine.nl). 

Voor eventuele vragen is zij te bereiken op 06-39869352.    

 

Wij hebben besloten de werving voor deze vacature zelf uit te voeren.  

Acquisitie wordt dan ook niet op prijs gesteld.  

Meer info over ons bedrijf is te lezen op www.starcuisine.nl. 

 
Trefwoorden: 

Kwaliteit, kwaliteitsmanager, kwaliteitsmanagement, kwaliteitssysteem, quality assurance, quality 

control, QC, QA, projecten, foodservice, retail  
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