Wij zoeken een

QA Specialist 40 uur p/w
Wat houdt jouw werk in?
In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor het goed functioneren en continue
verbeteren van de managementsystemen voor Kwaliteit en Voedselveiligheid en het
opstellen van rapportages over deze onderwerpen. Daarnaast draag je bij aan het verhogen
van de quality mindset van zowel het middle management als de operators.
De hoofdactiviteiten richten zich in eerste instantie op de Food en Feed sector.
Je focust je o.a. op:
- het beheren van de documentatie van de managementsystemen;
- het organiseren en rapporteren van in- en externe audits;
- het initieren van verbetervoorstellen;
- het beantwoorden van vragen van klanten, leveranciers en overheden op het gebied van
kwaliteit en voedselveiligheid;
- het verzorgen van opleidingen voor medewerkers gericht op kwaliteit, voedselveiligheid en
GMP+
- het bewaken van de de voortgang van het oplossen van kwaliteitsmeldingen vanuit het
CAPA systeem;
- een sparringspartner zijn voor operators met betrekking tot kwaliteit gerelateerde zaken.

Wat heb jij ons te bieden?
- Een afgeronde HBO opleiding richting chemie, levensmiddelentechnologie of andere
relevante opleiding;
- Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en
Engelse taal;
- Je hebt een pro-actieve houding;
- Je bent is staat nauwkeurig te werken;
- Je hebt een analytisch denkvermogen;
- Je bent proces- en resultaatgericht;
- Je bent op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving (Arbo, (voedsel)veiligheid,
milieu en kwaliteit).

Wij bieden jou:
- Een afwisselende functie in een professioneel, maar informeel team. Naast hard werken
ondernemen we ook regelmatig leuke activiteiten met elkaar;
- Salaris € 3.653 – 4.341 bruto per maand (CAO schaal 13), afhankelijk van opleiding en
ervaring;
- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand,
reiskostenvergoeding en fietsregeling;
- 25 vakantiedagen en de mogelijkheid om dagen te kopen/verkopen;
- Collectiviteitskorting op individuele verzekeringen.

Wie zijn wij?
Niacet is wereldwijd een toonaangevende producent van propionaten en acetaten
(organische zouten). Onze producten worden met name toegepast in de Food, Feed en
Farmaceutische industrie, zoals levensmiddelenconservering, antibiotica en
dialysebehandeling.
Bij Niacet vinden wij maatschappelijk betrokken ondernemen belangrijk en dragen, o.a. door
vrijwilligersactiviteiten en sponsoring, bij aan het welzijn van de lokale omgeving.
Sinds september 2021 maakt Niacet deel uit van de Kerry Group (www.kerry.com), divisie
Applied Health & Nutrition. Duurzaamheid en het verminderen van voedselverspilling zijn
belangrijke thema’s binnen Kerry, waaraan ook de Niacet product portfolio een bijdrage kan
leveren. Kerry heeft ruim 25.000 werknemers en kantoren en productielocaties over de hele
wereld en biedt volop carrieremogelijkheden.
Onze werknemers zijn belangrijk voor ons!
Wij zorgen daarom voor een veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
Verder zijn er volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei.
Werken bij Niacet betekent werken in een plezierige, internationale werkomgeving waar een
open, enthousiaste en collegiale sfeer heerst.
Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jan van Dijk,
EHSQ Manager, telefoonnummer 06 – 51580689.
Solliciteren
We ontvangen jouw sollicitatie (motivatie en C.V.) graag per email: vacatures.tiel@niacet.nl
t.a.v. Kirsten Traas.
Wat gebeurt er als wij jouw sollicitatie ontvangen hebben?
- Je krijgt per mail een ontvangstbevestiging;
- Binnen 1 week hoor je van ons of je wordt uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek;
- 1e gesprek/kennismaking;
- Binnen 1 week hoor je van ons of je wordt uitgenodigd voor een 2e gesprek;
- 2e gesprek: we gaan wat dieper in op de inhoud van de functie en je krijgt een
rondleiding;
- Binnen 1 week na het 2e gesprek hoor je of je een contractvoorstel van ons ontvangt;
- VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure
en in de proeftijd overhandigd te worden.

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

