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Medewerker Kwaliteit (32-40 uur) 
 

Ter versterking van onze afdeling Kwaliteit zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven 

Medewerker Kwaliteit met ervaring in de voedingsmiddelenindustrie.  

  

Functieomschrijving 

Als Medewerker Kwaliteit ben je kritisch en nauwkeurig ingesteld, maar tevens goed in staat hoofdzaken 

van bijzaken te onderscheiden. Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden. Verder 

reageer je liever pro-actief dan reactief en ben je in staat je werk goed te plannen en organiseren.  

Je werkt nauw samen met jouw collega’s van de afdeling Kwaliteit en rapporteert aan de Manager KAM.  

 

Werkzaamheden: 

Uitvoering van diverse kwaliteitstaken, waaronder: 

- Invullen van vragenlijsten van klanten 

- Up-to-date houden van het kwaliteitshandboek en meewerken aan de implementatie 

hiervan. 

- Uitvoeren controles, zoals bijvoorbeeld traceerbaarheidstesten, houdbaarheidstesten 

- Voorstellen doen en meewerken aan het verbeteren en verder uitbouwen van het 

kwaliteitssysteem 

- Specificatiebeheer grondstoffen, verpakkingen, eindproduct, product contactmaterialen 

- Meewerken aan het uitvoeren van verbetertrajecten 

 

Wij zoeken: 

- Een kandidaat met een afgeronde MBO opleiding met minimaal 2 jaar ervaring in een 

soortgelijke functie in de voedingsmiddelenindustrie 

- Of een kandidaat met een afgeronde HBO opleiding Voedingsmiddelentechnologie die 

ervaring heeft in kwaliteitszorg (werkzaamheden/stages) 

- Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift en bij voorkeur ook de Duitse taal 

- Kennis van wetgeving en verpakkingen/etiketten en hierop kunnen beoordelen. 

 

Grozette biedt je: 

- Professionele organisatie, informele cultuur 

- Een prettige werksfeer met alleen maar gemotiveerde medewerkers 

- Dynamische en een internationale werkomgeving 

- Veelzijdige functie en verantwoordelijkheid 

- Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

 

Ben jij degene die wij zoeken? 

Stuur dan een motivatiebrief + C.V. onder vermelding van de functie Medewerker Kwaliteit, naar 

roely.slinger@grozette.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roely 

Slinger op telefoonnummer 0348-410264. 

 

Grozette B.V. produceert sinds 1963 een assortiment 

met kaasproducten voor de voedingsindustrie, 

foodservice en retail. Ons assortiment bestaat uit 

verse en lang houdbare kaaspoeders en geraspte 

kaas. Naast het Grozette merk worden ook producten 

onder private label gemaakt. Onze producten worden 

naar meer dan 30 landen geëxporteerd. 
 

 

Grozette heeft een reputatie opgebouwd als flexibele en betrouwbare leverancier van kaasproducten 

met een constante hoge kwaliteit. Om te garanderen dat wij aan de hoogste kwaliteitseisen 

voldoen, heeft Grozette o.a. FSSC 22000, Halal, Skal en Weidegang certificering. Innovatie en 

ontwikkeling zijn een essentieel onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Door middel van 

vooruitstrevende mogelijkheden en producttoepassingen blijven we concurrerend en interessant in 

de snel wisselende kaasmarkt.  

 
 

mailto:roely.slinger@grozette.nl

