
 

 

VACATURE 

KWALITEITSMEDEWERKER 

(m/v) fulltime 
Voor onze afdeling kwaliteit zijn wij op zoek naar een leuke 

collega 

Kom jij ons team versterken bij Bakker seeds? Wij zijn een familiebedrijf met een team 
van jonge betrokken mensen, gespecialiseerd in import en export, opslag en overslag, 
schonen, mengen en andere bewerkingen van premium zaden, pitten en granen voor 
de voedselindustrie. 

Functieomschrijving: 
Je bent verantwoordelijk voor het beheren, optimaliseren en ontwikkelen van de 
kwaliteitssystemen. 

Verantwoordelijkheden 
• Opstellen, beheren, uitgeven en beoordelen van leveranciers- en klantspecificaties; 
• Het up-to-date houden van leveranciersinformatie; 
• Het invullen en afhandelen van questionnaires van onze klanten; 
• Regelen van productmonsters voor en versturen naar klanten; 
• Opstellen van analyseopdrachten en versturen van monsters voor analyse naar 

externe laboratoria; 
• Verzorgen van de communicatie met de externe laboratoria; 
• Beoordelen en verwerken van analysecertificaten; 
• Het coördineren, begeleiden en opvolgen van in- en externe audits; 
• Het bijhouden, communiceren en doorvoeren van toekomstige wijzigingen op het 

gebied van wet- en regelgeving en de trends daarin en deze vertalen naar 
consequenties en mogelijkheden voor de organisatie; 

• Verbetervoorstellen doen en deze ook implementeren; 
• Implementeren, verzorgen en onderhouden van diverse trainingen op het gebied van 

voedselveiligheid en kwaliteit; 
• Verzorgen van diverse rapportages op het gebied van kwaliteitssystemen, 

certificering, kwaliteitsklachten en incidenten. 

Jouw profiel: 
• MBO/HBO opleiding/werk- en denkniveau; bij voorkeur met ervaring in een 

soortgelijke functie binnen de foodsector; 
• Enkele jaren ervaring met kwaliteitsstandaarden, zoals bijv. FSC2200, Skal, Halal, 

Kosher, Sedex etc.; 
  



• Actuele kennis van relevante kwaliteitsnormen en Europese wet- en regelgeving; 
• Een sterke wil om te innoveren en verbeteringen door te voeren; 
• Teamspeler die projecten naar een hoger niveau weet te brengen; 
• Communicatief sterk en overtuigend en doortastend op verschillende niveaus, intern 

en extern; 
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands, Engels en Duits; 
• Persoonskenmerken: proactief, accuraat, analytisch, zelfstandig, resultaatgericht, 

probleemoplossend vermogen en besluitvaardig; 
• Je komt bij voorkeur uit de regio. 

Wij bieden: 
• Een leuk, jong & vlot team; 
• Goed salaris n.a.v. leeftijd en ervaring; 
• 25 vakantiedagen; 
• Mogelijkheid tot het volgen van een opleiding; 
• Doorgroeimogelijkheden in functie en salaris bij goede prestaties. 

Interesse gewekt? 
Wil jij fulltime aan de slag is een gezond sterk groeien familiebedrijf? Stuur dan je motivatie 
en CV t.a.v. Kim den Dekker-Bakker per email: 
kim@bakkerseeds.com. Wil je eerst meer weten? Bel dan gerust: 079-5931347. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisitie n.a.v. onze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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