Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar een:

Schouten Europe B.V.

Een uitdagende en verantwoordelijke functie met een gevarieerd
takenpakket in een internationale en duurzame omgeving.

Wij zijn een specialist op het
gebied van het ontwikkelen,
produceren en vermarkten
van plantaardige
vleesvervangers.

De functie
Je draait je eigen klantprojecten waarbij je van het begin tot
eind bij de projecten betrokken bent. Hierbij zorg je onder meer
voor het opmaken van kwaliteitsgerelateerde documenten die
nodig zijn bij food introducties. Gedurende de projecten
onderhoud je contact met zowel klanten als onze producenten.
Je vervult een veelzijdige rol, waarbij je veel samenwerkt met
diverse afdelingen binnen het bedrijf.

Vanuit de overtuiging dat de
wereld behoefte heeft aan
een voedselpakket dat
minder op dieren en sterker
op planten steunt, bieden
wij consumenten een
duurzaam alternatief voor
vlees.

Een aantal werkzaamheden zijn:
Beoordelen van nieuwe leveranciers: opvragen van
product- en leveranciersinformatie bij de leveranciers.
Opmaken en beoordelen van etiketten en verpakkingen.
Beantwoorden kwaliteitsvraagstukken van relaties.
Zorgdragen voor monstername, deelnemen aan
productkeuringen en het afhandelen van klachten.
Het periodiek rapporteren van bevindingen over producten leverancierskwaliteit aan de QA-manager.
Controleren/begeleiden van eerste producties op de
diverse productielocaties.

Schouten Europe is een
familiebedrijf en is gevestigd
in Giessen (Noord-Brabant).
Wij werken in een klein en
enthousiast team. Het
bedrijf is opgericht in 1990
en is inmiddels uitgegroeid
tot een internationaal bedrijf
met een ruim assortiment
plantaardige producten.

Allround QA-QC Specialist

Wie ben jij?
Een HBO werk- en denkniveau en enkele jaren relevante
werkervaring.
Ervaring met specificatiebeheer en klant specifieke
beheersystemen zoals SIM en Trace One is een must.
Je hebt oog voor detail en je bent bekend met
projectplanningen.
Sterke communicatieve vaardigheden in het Engels en
Nederlands.
Beschikbaar voor 32 – 40 uur per week.

Onze websites:
www.schouteneurope.com
www.goodbite.nl.

Wat bieden wij?
Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende
arbeidsvoorwaarden, zoals een premievrije pensioenregeling. Je
komt te werken in een uitdagende en afwisselende functie en je
krijgt de mogelijkheid om mee te werken aan de verdere
professionalisering van onze (inter)nationaal groeiende
organisatie die opereert in een sterk opkomende markt. Wij zijn
een jong team dat met zijn allen zijn schouders eronder zet en
samen de behaalde successen viert!
Solliciteren
Ben jij onze nieuwe Allround QA-QC Specialist? Stuur dan je CV
en motivatiebrief via e-mail naar Jaride Koolen:
recruitment@schouteneurope.com. Voor meer informatie over
de inhoud van deze vacature, kun je contact opnemen met
Laura van Tiel via lvantiel@schouteneurope.com.

Wij werken samen met een
vaste partij, dus acquisitie
naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs
gesteld.

