Lenger Seafoods Group of Companies is een dynamische onderneming die zich wereldwijd
bezighoudt met de vangst, kweek, inkoop, verwerking, opslag en distributie van schaal- en
schelpdieren, om de internationale markt een breed en aantrekkelijk assortiment te bieden. De hoge
productkwaliteit, de hoge servicegraad en de manier waarop maatschappelijk verantwoord beleid
wordt gevoerd, vormen de zakelijke basis van Lenger Seafoods.
Maak kennis met een groep bedrijven die met respect voor de natuur het zakelijk antwoord biedt op de
snel groeiende internationale markt voor schaal- en schelpdieren. Een onderneming met een heel
eigen visie op de ontwikkeling van producten en markten, en een heel eigen manier van werken.
Lenger Seafoods is op zoek naar een

KWALITEITSCOÖRDINATOR VOEDINGSMIDDELEN (Fulltime)

DE FUNCTIE
In deze veelomvattende functie ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen de organisatie, in de
breedste zin van het woord. Je houdt je bezig met de wettelijke kwaliteitseisen, het uitvoeren van inen externe audits en (het behouden van ) de certificering BRC en IFS. Je borgt de voedselveiligheid
en productkwaliteit door analyses, zowel microbiologisch, fysisch als chemisch. Begeleiding en
ondersteuning van R&D projecten, veelal in samenwerking met leveranciers. Intensieve
samenwerking met de Group Director QA & Development waaraan je rapporteert.
Tot je werkzaamheden behoren tevens het beheren/uitgeven van recepturen, het monitoren/
implementeren van (nieuwe) wet- en regelgeving en het onderhouden van contacten met klanten en
overheidsinstanties.
Je bent verantwoordelijk voor de werkverdeling en de coördinatie van alle werkzaamheden binnen de
afdeling QC (kwaliteitsdienst, microbiologie en R&D), bestaande uit drie medewerkers.

GEVRAAGD
Je beschikt over een MBO opleiding op het gebied van levensmiddelentechnologie en je hebt een
aantal jaren werkervaring op het gebied van kwaliteitszorg in de voedingsmiddelenbranche . Je hebt
kennis van kwaliteitsnormen en beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Je hebt een enthousiaste houding en straalt dit ook uit naar de medewerkers. Je bent proactief en
gaat dan ook op zoek naar verbeteringen.
Je hebt leidinggevende capaciteiten en een uitgesproken ‘hands-on’ ingesteldheid.

GEBODEN
Een veelomvattende en zelfstandige functie met contacten door de gehele organisatie met veel ruimte
voor eigen initiatief. Een dynamische omgeving met een open en directe cultuur, waar hard gewerkt
wordt in een informele sfeer.
Wanneer je ondernemend bent, je een no-nonsense houding hebt en praktisch ingesteld bent schrijf
dan een motivatiebrief en C.V. aan Lenger Seafoods Yerseke B.V.,
Postbus 55, 4400 AB Yerseke of per e-mail: info@lengerseafoods.nl

Voor meer bedrijfsinformatie zie onze website. www.lengerseafoods.nl

