KAM-coördinator
Vandinter Semo bv in Scheemda is een organisatie met ca 40 medewerkers
In verband met een sterke groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een gedreven en
enthousiaste:
KAM-coördinator; specialist voedselveiligheid
(part-time)
De functie:
Kwaliteit, veiligheid en innovatie staan hoog in het vaandel bij Vandinter Semo. Dat is een bewuste
keuze en we willen daarin steeds beter worden. Wij zoeken een enthousiaste kwaliteitscoördinator die
ons helpt onze ambitieuze doelstellingen waar te maken. Iemand die niet alleen weet wat de formele
vereisten zijn, maar ook praktische oplossingen weet te vinden. Je moet dus iemand zijn die het
oprecht leuk vindt om de bijzonderheden van ons productieproces van glutenvrije haver goed onder te
knie te krijgen. Maar ook op het gebied van zaaizaadschoning van diverse soorten zaaizaden willen
wij graag stappen zetten.
Dus speel je een belangrijke rol op het gebied van FSSC22000, ARBO, RI&E, veiligheid, milieu en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als innovatief zaaizaad bedrijf nemen wij onze
verantwoordelijkheid om ook op deze terreinen te blijven voldoen aan de snel veranderende
regelgeving. We verwachten van jou dat je als informeel leider op de werkvloer bewustzijn creëert en
initiatieven neemt op jouw werkgebied. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur.
Wij zoeken iemand met:









Een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, waarbij ervaring in zaaizaden of de
voedingsmiddelenindustrie een pré is.
Werk- en denkniveau HBO/academisch
Ervaring met kwaliteitszorgsystemen zoals FSSC 22000, HACCP; RI&E,GMP+.
Het ondersteunen van de verschillende afdelingen en het doorvoeren van verbeterplannen
binnen de organisatie.
Ervaring met het opstellen van jaarplannen en het uitvoeren van actieplannen (waartoe ook
gerekend worden: milieu- en Arbo- verslagen, MVO-rapportages en milieuvergunningen).
Uitstekende schriftelijke rapportage.
Uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus.
Kennis van de Duitse en Engelse taal.

Wij bieden:





Een uitdagende baan die in overleg met de directie ingevuld kan worden
Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen
Een prettige werksfeer in een informele werkomgeving
Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

Enthousiast?
Ben jij op zoek naar een baan die je grotendeels zelf kunt vormgeven, stuur dan direct je motivatiebrief
en CV naar sales@vandintersemo.nl . Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Bert-Jan
van Dinter 0597-591233.
Soort dienstverband: part-time

