Kom jij ons team
versterken?

WSP Food zoekt een kwaliteitsmedewerker!
Je bent een enthousiaste en leergierige persoonlijkheid. Je bezit overtuigingskracht, vasthoudendheid en
doorzettingsvermogen. Je hebt een mbo werk- en denkniveau.
Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsborging, zodanig dat aan de
voedselveiligheid, voorschriften en certificeringen wordt voldaan. Je draagt zorg voor optimalisatie binnen
bestaande en nieuwe processen. Het uitdragen van hygiëneregels is voor jou een vanzelfsprekendheid.

Heb je affiniteit met 'food', in het bijzonder met de kwaliteit van ons mooie product? Reageer dan snel!
Jouw werkzaamheden
• Draagt zorg voor de voorbereiding en afhandeling van audits en is hierbij
aanwezig.
• Het tijdig ondernemen van actie bij kwaliteitsafwijkingen
• Bijhouden van het kwaliteitszorgsysteem; voldoen aan de wettelijke eisen
• Initieren en uitvoeren van projecten t.b.v. het productieproces
• Draagt zorg voor de microbiologische onderzoeken
• Up-to-date houden van kennis en wetgeving
Ons aanbod
• Een fijne werkomgeving waarbij open- en eerlijkheid hoog in het vaandel staan
• Ruimte voor ontwikkeling van jouw ambities
• Een team van enthousiaste collega's
• Salaris passend bij jouw ervaring en opleidingsniveau
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO Vleeswarenindustrie
Over ons
WSP Food in Beuningen versnijdt en verpakt hoogwaardige vleeswaren sinds
2009. Wij zijn een groeiend bedrijf dat is ontstaan uit passie en de ambitie om
ambachtelijke en pure producten terug te brengen naar de consument. Door de
inzet van onze innovatieve snij- en verpakkingstechnieken worden onze
producten efficiënt en hygiënisch versneden, verpakt en gepresenteerd. Wij
ontwikkelen en leveren een uitgebreid assortiment aan versproducten aan een
groot aantal gerenomeerde retailers en supermarkten. Samen met 100 collega's
werken wij met trots en passie om elke dag onze mooie en kwalitatieve
producten te kunnen leveren.
Acquisitie n.a.v deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Kennis van:
Voedselveiligheid
32-38 uur per week
Beuningen

Solliciteren?
Wil jij jouw ambities verder
ontwikkelen en bijdragen aan de
groei van ons bedrijf? Dan willen we
jou graag beter leren kennen.
Stuur je CV met motivatie naar:
hrm@wsp-food.nl t.a.v. Hein Nuiten

