Vacature Manager QA/QC (lid MT)
Heb je een sterke affiniteit/ervaring met biologische- en duurzame voedselproductie? Geloof je in de
toekomst van biologische productie en lever je graag een wezenlijke bijdrage aan het uitvoeren van het
kwaliteits- en innovatiebeleid in al zijn facetten binnen een (biologische) chocoladepasta producent? Dan
is de functie van Hoofd QA/QC wellicht wat voor jou!
Wie zijn wij?
Brinkers is één van 's werelds meest toonaangevende producenten van een breed scala aan
hoogwaardige, conventionele en biologische chocoladepasta’s. Het bedrijf, gevestigd in Enschede, is meer
dan 130 jaar geleden opgericht. Brinkers wordt algemeen erkend als een echte en unieke specialist in
chocoladepasta’s met de hoogste BRC/IFS certificering en is daarnaast volledig UTZ, Fairtrade en
biologisch gecertificeerd.
Onder de merknamen "La Vida Vegan" en "So Vegan So Fine" is Brinkers leider in de categorie Organic
Chocolate Spreads en het bedrijf heeft door de jaren heen met succes merken ontwikkeld in elk segment
van de internationale chocoladepasta-markt.
Mede dankzij de hoge productkwaliteit, innovatie, hoge leverbetrouwbaarheid en het steeds populairder
worden van biologische en vegane voeding is het bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid. Een verdere groei
binnen het biologische segment zal zeker bewerkstelligd worden.
Brinkers telt 80 werknemers uit 16 landen, die met veel plezier en toewijding bijdragen aan het succes van
het bedrijf.
Functie
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•
•
•
•

•
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•

Eindverantwoordelijk voor het kwaliteitszorgsysteem.
Verhogen van kennis bij en bewustwording van medewerkers ten aanzien van voedselveiligheid.
Eindverantwoordelijk voor de klachtafhandeling in overleg met andere betrokken afdelingen.
Risico-analyse optimaliseren en onderhouden, voor wat betreft de voedselveiligheid en constante
kwaliteit.
Het vervullen van een 'brugfunctie' tussen strategie en beleid enerzijds en de operationele
bedrijfsvoering anderzijds.
Leidinggeven aan (en motiveren van) de Q-afdeling zodat doelstellingen behaald kunnen
worden.
Coördineren, prioriteren en bewaken van de voortgang van de Q-werkzaamheden.
Signaleren van problemen en knelpunten en initiëren van verbetervoorstellen.
Begeleiding van auditors en overheid bij controles en eindverantwoordelijk dat acties naar
aanleiding van tekortkomingen (intern, audits, klachten en calamiteiten) worden uitgezet en
opgevolgd.
Volgen, signaleren en analyseren van relevante interne en externe ontwikkelingen en vertaling
hiervan naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie.
Het promoten, opstarten en begeleiden van verbeterprocessen en –projecten, zowel v.w.b.
kwaliteit als organisatie breed.
Jij rapporteert aan de Algemeen Directeur en Operations Director. Je bent lid van het
Management team van Brinkers.

Functie-eisen
• Minimaal afgeronde HBO-opleiding Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Food Quality
Management, Food Safety of vergelijkbaar.
• Minimaal 5 jaar (leidinggevende) ervaring binnen QA/QC in de levensmiddelenindustrie.
• Ervaring met de verwerking in productie van cacao en/of olie/vetten is een pre.
• Aantoonbare affiniteit met biologische voedingsmiddelen is relevant.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal,
Duits (en/of Frans) is een pre.
Competenties
• Pragmatische instelling.
• Initiatiefrijk en actief.
• Leidinggevende capaciteiten.
• Weet mensen te verbinden en kennis over te dragen.
• Teamspeler met een grote mate van zelfstandigheid.
• Flexibel en stressbestendig.
• Resultaat- en klantgericht.
Wij bieden
Je komt te werken in een snel groeiende, internationaal georiënteerde organisatie waar je veel
mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen.
Je werkt binnen een gemotiveerd team voor een snelgroeiend familiebedrijf met interessante kansen
voor de toekomst. Een 36-urige werkweek, waarbij 4x9 uur bespreekbaar is, mits je wel flexibel /
bereikbaar bent indien noodzakelijk.
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Je ontvangt een marktconform salaris, met daarbovenop 8% vakantiegeld;
Je hebt recht op 25 verlofdagen per jaar wanneer je fulltime werkt;
Een goed pensioenplan;
Onze organisatie is aangesloten bij de zoetwaren cao;
Er is dagelijks biologisch fruit op de zaak
Jaarlijks een personeelsuitje en een nieuwjaarsborrel;
Mogelijkheid tot deelname aan het sport- / fitnessplan, een fietsplan en het bezoeken van FC
Twente wedstrijden.

Wil je op deze functie solliciteren?
Stuur je sollicitatie met CV naar personeelszaken@brinkers.com of stuur een brief met CV naar:
Brinkers Food B.V.
T.a.v. personeelszaken
Marssteden 58
7547 TD, Enschede
Voor meer informatie kun je bellen met Iris Hassink: 053-4282725
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

