De Keyser Vleeswaren (hoofdzetel Aalter) is met meer dan 250 medewerkers en 100 mio. € omzet,
één van de grote industriële spelers op het vlak van voorverpakte “sliced & diced” fijne vleeswaren
en als zodanig een preferred speler bij alle grote retail ketens, de foodservice en industriële
gebruikers. Kwaliteitsproducten en een ongeëvenaarde reactiviteit en klantgerichtheid zijn daarbij
essentieel. Wij zitten op een ambitieus groeitraject, en bestaan momenteel uit 6 nauw
samenwerkende en complementaire plants in België waarmee een vooraanstaande positie in de
markt innemen. Om onze groei te ondersteunen, zijn we op zoek naar een:
KWALITEITSMEDEWERKER-SPECIFICATIEBEHEERDER
Jouw functie:
✓ Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de inkoop- en eindproductspecificaties
✓ Je voert proces- en productverificaties uit op de werkvloer en adviseert aan de
productieverantwoordelijken mogelijke procesverbeteringen
✓ Je bouwt expertise uit in goedkeuring en validatie van ingrediënten en adviseert daarin
aankoop, R&D en sales
✓ Samen met het kwaliteitsteam werk je mee aan de interne en externe auditprocessen
Jouw profiel:
✓ Je behaalde met succes een bachelor of masteropleiding in een wetenschapsgerelateerde
richting
✓ Bij voorkeur al een (eerste) relevante werkervaring binnen de voedingssector
✓ Je bent sterk organisatorisch aangelegd en in staat om gestructureerd en nauwkeurig te
werken
✓ Je bent leergierig, communicatief en sociaalvaardig en hebt een hands-on mentaliteit
✓ Naast Nederlands als eerste taal, heb je een basiskennis Frans en Engels
✓ Je kan goed overweg met MS Office (vooral Word en Excel)
Je kan rekenen op:
✓
✓
✓
✓

Een uitstekend salaris met extralegale voordelen
Een prima interne begeleiding en aandacht voor opleidings- en loopbaanmogelijkheden
Een afwisselende job binnen een enthousiast team van collega’s
Een dynamische, inspirerende en professionele werkomgeving

Interesse? Contacteer Jan Vandenhende via jan@hr-management.be , meer info via 0477-328534.
We garanderen een snelle en discrete behandeling van uw kandidatuur. Bezoek onze website:
www.dekeysermeatproducts.be

Hoofdtewerkstellingsplaats: Aalter

