Amarant Bakkers is op zoek naar een:

Kwaliteitsmedewerker

Introductie

Wat wij bieden

De kwaliteitsafdeling bewaakt de procedures en processen
zoals die zijn vastgelegd in de kwaliteitshandboeken. Als
kwaliteitsmedewerker vind je het een uitdaging om continu
processen te verbeteren binnen de eisen van het
kwaliteitssysteem en zorg je voor een goede samenwerking op
de kwaliteitsdienst en de andere afdelingen. Kerntaken zijn:
• Het kwaliteitsmanagementsysteem up-to-date houden;
• Zorgdragen voor een continue kwaliteitsbewustzijn in de
bakkerij;
• Controleren en analyseren van diverse registraties binnen
de bakkerij.

Als je aan de slag gaat als kwaliteitsmedewerker bij Amarant,
kunnen we je het volgende bieden:
• Een parttime of fulltime functie van minimaal 24 uur per
week;
• Mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd tarief
brood te kopen;
• Een prima salaris conform de CAO voor het
Bakkersbedrijf;
• Flexibiliteit in je werktijden: zolang het werk gedaan is,
heb je een grote mate van vrijheid om zelf je werktijden
in te delen;
• Een baan waar je nog veel kan leren en ontwikkelen; je
bouwt echt een carrière op in de bakkerswereld!

Functieomschrijving
Als kwaliteitsmedewerker zorg je samen met de QA manager
en in samenwerking met de bedrijfsleiding dat kwaliteit
gewaarborgd is en blijft en dat aan alle eisen vanuit het
kwaliteitssysteem (BRC/IFS/GMP+/SKAL/RSPO/UTZ) en de
diverse wetgeving wordt voldaan. Hierbij ben je onder
verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne audits,
hygiëne inspecties, klachtafhandeling en het begeleiden van
externe audits.

Functie-eisen
Wat mogen we van jou verwachten in de functie van
kwaliteitsmedewerker:
• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau in de richting
van Levensmiddelentechnologie, Voeding & Diëtetiek of
aanverwant;
• Je bent proactief, besluitvaardig en accuraat;
• Je bent zelfstandig maar kan ook goed samenwerken.
• Je bent communicatief vaardig op verschillende niveaus
binnen de organisatie;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• Je hebt geen hekel aan reizen tussen verschillende
bakkerij locaties.

Jouw werkplek
Amarant is de overkoepelende organisatie van de zes
verschillende bakkerijen. We horen allemaal bij het
familiebedrijf dat in 1924 in Avenhorn is begonnen. We
hebben een ruime geschiedenis in brood en we zien ook een
grote toekomst in brood. Brood zit al bijna 100 jaar in ons
DNA. In deze functie werk je primair op onze locatie in
Stoutenburg. Daarnaast ben je in samenspraak ook wekelijks
in Nijverdal te vinden.
We denken vanuit continuïteit en maatschappelijke
betrokkenheid. Door op een duurzame manier lekker,
betaalbaar en gezond brood te maken voor de klant van onze
klant (de consument), willen we onze klant laten groeien. Dit
doen we graag samen met onze medewerkers, leveranciers
én onze klant zelf. De missie van Amarant luidt als volgt.
Wij maken onze klant groot met brood!

Solliciteren
Direct aan de slag? Dat kan! Wij zijn benieuwd naar jouw cv en ontvangen
daarbij graag de reden waarom wij jou moeten aannemen. Stuur dit naar
aron.munster@amarantbakkers.nl. Tot snel!

