Kwaliteitsmedewerker voeding (M/V)
Van Gils Sweet Creations is een bedrijf in volle groei en al jaren dé innovatieve (private label) producent
van ijs, Bavarois & Desserts. Wij zijn een betrouwbare partner voor de Zorg, Horeca, Catering en Retail,
die een kwalitatief en onderscheidend assortiment serieus neemt. Wij zoeken een enthousiaste collega
om mee te werken aan topkwaliteit. Smelt jij voor een job bij ons?
Wat is jouw doel ?
Met jouw bijdrage worden de kwaliteitscontroles correct uitgevoerd en is er prima beheersing van de kwaliteit van
onze producten. Door het bijsturen en verbeteren van onze processen kunnen wij volop groeien in onze markt. Naast
kwaliteitsgerichte taken bied je ook ondersteuning aan onze R&D afdeling.
Wat ga je doen ?








Je doet de voorbereiding, plant en verwerkt de uitslagen van labo onderzoeken (microbiologie)
Je voert verbetertrajecten uit m.b.t. product en proces
Je doet interne audits
Je doet metingen en analyses (kalibraties, ongediertebestrijding, …) en volgt deze ook op
Je geeft ondersteuning bij implementatie van nieuwe producten
Met jouw interesse in R&D ondersteun je jouw collega bij de ontwikkeling van nieuwe producten
Met jouw flexibiliteit is het opvangen van de taken van jouw collega, als deze afwezig is, geen probleem

Wie zoeken wij ?









Een bachelor voedings- en dieetkunde met reeds een eerste werkervaring
Met jouw hands-on mentaliteit kom je al een heel eind ver
Jouw nauwkeurigheid zorgt voor een vlekkeloze registratie
Je denkt in oplossingen en neemt het nodige initiatief
Jouw communicatieskills in het Nederlands en Engels verbazen iedereen
Je werkt graag in een team maar het lukt je ook om zelfstandig te werken
Werken met Microsoft Office is voor jou dagelijkse kost
Als je kennis hebt van etikettering is dit mooi meegenomen

Wat hebben wij te bieden ?






Meewerken aan de ontwikkeling van een lekker TOP product
Aangename werksfeer in een familiale KMO
Ruimte voor professionele ontwikkeling & initiatief
Een voltijds contract (38u/week) na een geslaagde interimperiode
Extralegale voordelen

Meer informatie nodig ?
Neem dan contact op met met onze kwaliteitsverantwoordelijke Larissa Neefs op het nummer 014 65 56 08.
Interesse ?
Stuur
dan
snel
je
motivatiebrief
met
CV
naar
onze
personeelsverantwoordelijke
via eswaelen@van-gils.be onder vermelding « Vacature kwaliteitsmedewerker ».
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