
 
 

 

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: 

 

Manager Kwaliteit (QA & QC) 
(32-40 uur) 

 
Jouw missie…  
Is te zorgen voor het bijhouden, besturen én verbeteren van ons kwaliteitssysteem en het waarborgen 
van de kwaliteit (QA). Als kampioen kwaliteit neem jij alle collega’s mee in jouw drive om van ons 
bedrijf, ook op jouw vakgebied, de beste in onze branche te maken. Aandacht voor kwaliteit en 
continue verbetering is een feest en een echte, motiverende uitdaging voor alle collega’s, omdat jij er 
bent. Zo maken we niet alleen de beste gerechten; ook op het gebied van kwaliteit zijn wij 
toonaangevend. Uiteraard sta je niet alleen en word je bijgestaan door directie en bedrijfsleiding. 
Je bent het eerste aanspreekpunt bij vraagstukken die gaan over kwaliteit, je stuurt QC 
werkzaamheden aan en hebt een voortrekkersrol op het gebied van kwaliteit in het algemeen. De 
focus ligt daarin vooral op voedselveiligheidsaspecten, processen en procedures. 
 
Het succesvol uitvoeren van deze functie betekent:  

• Op de hoogte zijn van de laatste eisen, trends en ontwikkelingen in de wereld van 
voedselveiligheid en kwaliteitssystemen en deze kennis vertalen naar  vaardigheden en goede 
uitvoering hiervan bij medewerkers op alle afdelingen van het bedrijf; 

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

• Het bijhouden, besturen en verbeteren van het kwaliteitssysteem (en -handboek); 

• Het effectief aansturen van medewerkers met QC taken: het plannen en goed (laten) uitvoeren 
van kwaliteitscontroles/-inspecties op het gebied van CCP’s, beheersmaatregelen, klachten, 
microbiologie en de (preventieve) bestrijding van ongedierte om zodoende potentieel zwakke 
plekken blijvend te verbeteren; 

• Het regelmatig rapporteren aan de hand van deze bevindingen en daarbij het doen van 
praktische en relevante aanbevelingen aan directie en bedrijfsleiding over hoe progressie te 
maken; 

• Het geven van trainingen, zodat medewerkers en dus kwaliteit verbeteren; 

• Contact onderhouden met ons externe kwaliteitsbureau, laboratoria en kwaliteitsmanagers 
van klanten en partners om er zo voor te zorgen dat locatie en producten blijven voldoen aan 
de alle eisen; 

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

• Met het data-team beheren van klantspecifieke productspecificaties en beheerssystemen, 
zoals Trace One, SIM, PS, GS1 in Foodservice; 

• Het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van interne en externe audits: o.a. FSSC 22000, 
Skal, Halal, Beter Leven keurmerk, ASC/MSC, NSK. 

• Intensief samenwerken met verschillende afdelingen zoals productontwikkeling, 
productmanagement, databeheer en de productie; 

• Herkennen van verbeterpunten en het leiden van verbeterprojecten om zo de kwaliteit naar 
een steeds hoger niveau te tillen.  

 



 
 

 

De ideale kandidaat…  

• Houdt van goed eten; 

• Heeft een hbo- of wo-niveau qua werkuitvoering en een afgeronde relevante opleiding;  

• Heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van kwaliteit/QA; 

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

• Vindt het leuk en is in staat om één / enkele collega(’s) direct aan te sturen om zowel de QA, 
als de QC zijde van de kwaliteit goed tot uitvoering te brengen; 

• Kan goed samenwerken en toont initiatief om collega’s en bedrijf continu te verbeteren; 

• Is praktisch en flexibel in de aanpak; 

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

• Houdt het doel voor ogen en is in staat ook bij tegenslag vooruitgang te boeken; 

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

• Heeft een beetje 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? 

We bieden jou een zeer veelzijdige functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid om ons te helpen 
het meest toonaangevende bedrijf in de wereld van maaltijden en maaltijdcomponenten te worden. 
Dit doe je in ons snelgroeiende 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? 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, QA Officer, kwaliteitssysteem, quality assurance, quality control, QA, QC, 
projecten, foodservice, retail 
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